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3 tháng 6 tháng 9 tháng 12 tháng 

Sacombank Không hỗ trợ 3.9% Không hỗ trợ 5.9%            3,000,000 

HSBC 2.0% 3.9% 4.9% 5.9%            3,000,000 

Shinhan/ANZ Không hỗ trợ 3.9% 4.9% 5.9%            3,000,000 

VIB 2.0% 3.9% 4.9% 5.9%           2,000,000 

Eximbank 2.0% 3.9% 4.9% 6.9%            3,000,000 

Maritimebank 2.0% 3.9% 4.9% 5.9%            3,000,000 
Ngân hàng thu thêm 3% phí quản lý trả góp của chủ thẻ 
với các kỳ hạn 3,9,12 tháng và miễn phí dịch vụ quản lý 
đối với kỳ hạn 6 tháng

VP bank 2.0% 3.9% 7.9% 8.9%            3,000,000 

Techcombank 2.0% 3.9% 4.9% 6.9%            3,000,000 
Techcombank sẽ thu thêm phí của chủ thẻ khi tham gia 
trả góp là 1.1%*giá trị giao dịch (đã gồm VAT)
* Tối thiểu 100.000/giao dịch 

Citibank 2.0% 3.9% 4.9% 5.9%            3,000,000 

- Chủ thẻ sẽ nhận được đường dẫn tới đơn Đăng Ký 
Chương Trình Trả Góp 0% Lãi Suất Citi PayLite trực tuyến, 
điền thông tin giao dịch, sau đó bấm "Gửi Yêu Cầu".
- Trong trường hợp chủ thẻ không sử dụng 
smartphone/ không thể kết nối với internet, khách 
hàng có thể sử dụng đường link Đăng Ký Chương 
Trình Trả Góp 0% Lãi Suất Citi PayLite để mở trên máy 
tính/ thiết bị di động để điền thông tin và gửi yêu cầu 
tham gia trả góp Citi PayLite.

Seabank 2.0% 3.9% 4.9% 5.9%            3,000,000 Chủ thẻ cần nghe điện thoại của ngân hàng để xác nhận 
giao dịch trả góp 

Standard Chartered 2.0% 3.9% 4.9% 5.9%           2,000,000 

SCB 2.0% 3.9% 4.9% 5.9%            3,000,000 

SHB 2.0% 3.9% 4.9% 5.9%            3,000,000 

BIDV 2.0% 3.9% 4.9% 5.9%            3,000,000 

Nam Á Không hỗ trợ 3.9% Không hỗ trợ 5.9%            3,000,000 

FE Credit 2.0% 3.9% 4.9% 5.9%           2,000,000 

OCB 2.0% 3.9% 4.9% 5.9%            3,000,000 Chủ thẻ cần nghe điện thoại của ngân hàng để xác nhận 
giao dịch trả góp 

Kiên Long 2.0% 3.9% 4.9% 6.9%            3,000,000 

TP Bank 2.0% 3.9% 4.9% 5.9%            3,000,000 

Vietcombank 2.0% 3.9% 4.9% 6.9%            3,000,000 

Viettinbank 2.0% 3.9% 4.9% 6.9%            3,000,000 

MB bank 2.0% 3.9% 4.9% 5.9%            3,000,000 

ACB 2.0% 3.9% 4.9% 5.9%            3,000,000 

Ngân hàng 
Phí chuyển đổi trả góp Mức giao dịch 

tối thiểu (VNĐ) Ghi chú 

THÔNG TIN PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN TRẢ GÓP
Áp dụng từ ngày 10/12/2020

1. Giới thiệu 

- Trả góp 0% là phương thức thanh toán thông qua cổng thanh toán mPOS

- Koro sử dụng phương thức thanh toán này cho các khách hàng có mong muốn thanh toán trả góp thông qua cổng thanh toán mPOS 

- Các khoản phí chuyển đổi khoản thanh toán thành khoản trả góp là chi phí phát sinh từ phía ngân hàng. Koro không thu thêm bất cứ khoản chi phí nào khác 

2. Điều kiện sử dụng 

- Đơn hàng tối thiểu: 2.000.000 đến 3.000.000 (tuỳ theo yêu cầu của ngân hàng) 

- Sử dụng thẻ tín dụng (thẻ credit) của 1 trong các ngân hàng bên dưới

- Thẻ sử dụng cần có số dư khả dụng lớn hơn giá trị đơn hàng cộng với phí chuyển đổi, thời hạn thẻ lớn hơn thời gian trả góp

- Khách hàng yêu cầu sử dụng phương thức thanh toán trả góp trước hoặc ngay khi xác nhận đơn hàng 

- Khách hàng thực hiện thanh toán trực tuyến qua trình duyệt website hoặc thanh toán trực tiếp tại cửa hàng

- Khách hàng đồng ý cung cấp 2 thông tin để tạo lệnh thanh toán: 6 số đầu tiên của thẻ, tên ngân hàng

- Khách hàng thanh toán trước khi giao hàng, lắp đặt 

3. Quy định thời gian trả góp, phí chuyển đổi và các yêu cầu khác của ngân hàng 



4. Hình ảnh thủ tục thanh toán, các thông tin cần cung cấp với mPOS để thực hiện thanh toán 

Hình ảnh thể hiện Koro được yêu cầu chọn tên ngân hàng và 6 số đầu của thẻ để kiểm tra thẻ có được trả góp hay không 

Hình ảnh thể hiện bước bạn thực hiện thanh toán 


