
 

Ngân hàng TMCP Đông Nam Á 

                        

THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH ƯU ĐÃI NGÀY QUỐC TẾ PHỤ NỮ 08/03 

Hạng mục ƯU ĐÃI THẺ SEALADY TRONG NGÀY 08/03 

Thời gian áp dụng Từ 0h00 ngày 01/03/2020 đến 24h00 ngày 08/03/2020 

Nội dung ưu đãi 
Nhân 10 lần tỷ lệ cashback của thẻ SeALady cho các giao 

dịch tại lĩnh vực chăm sóc sức khỏe và làm đẹp (mã MCC : 7298) 

Loại thẻ áp dụng Thẻ Visa SeALady và thẻ MasterCard SeALady 

Điều kiện áp dụng 

- Áp dụng cho các giao dịch thanh toán thành công được thực hiện bằng 

thẻ Visa SeALady và thẻ MasterCard SeALady 

- Áp dụng đối với các giao dịch thanh toán hàng hóa dịch vụ (POS/E-

commerce) bao gồm cả giao dịch thanh toán có đăng ký trả góp. 

- Các loại giao dịch không được áp dụng: Giao dịch lỗi, giao dịch rút tiền 

hoặc ứng tiền mặt, giao dịch hủy, giao dịch hoàn trả, giao dịch có tranh 

chấp, tra soát, giao dịch chỉ dấu hiệu gian lận. 

- Chỉ áp dụng nhân 10 lần điểm tích lũy cho các giao dịch tại lĩnh vực chăm 

sóc sức khỏe và làm đẹp. 

Quy định áp dụng 

chung khác 

- SeABank giữ toàn quyền chấm dứt, thay đổi hay bằng cách khác xử lý 

chương trình khuyến mãi tại bất kỳ thời điểm nào, đảm bảo phù hợp với 

quy định của Pháp luật.  

- Nếu có thay đổi, bổ sung thể lệ của chương trình, SeABank sẽ có thông 

báo chính thức tại website www.seabank.com.vn. 

- SeABank sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ khiếu nại, tổn thất, thiệt 

hại, chi phí mà bất kỳ cá nhân nào gánh chịu, dưới bất kỳ hình thức nào 

có liên quan đến hàng hóa/ dịch vụ mà khách hàng được cung cấp bởi 

các đối tác không phải SeABank. 

- Chủ thẻ có trách nhiệm lưu giữ lại hóa đơn mua hàng và hóa đơn thanh 

toán thẻ để phục vụ cho việc tra soát các giao dịch nghi ngờ gian lận. 

Hạng mục AJC 

Thời gian áp dụng Áp dụng từ 02/03/2020 đến 09/03/2020  

Loại thẻ áp dụng Tất cả chủ thẻ SeABank (bao gồm cả thẻ chính và thẻ phụ). 

Địa điểm áp dụng Tại các cửa hàng AJC trên toàn quốc 

Nội dung ưu đãi 

- Phụ kiện và trang sức Bạc: Giảm 20% trên tổng giá trị đơn hàng  đối 

với các dòng sản phẩm phụ kiện và trang sức bạc. 

- Ngoc trai, ngọc cẩm thạch: Giảm 20% trên tổng giá trị đơn hàng đối với 

các dòng ngọc trai, ngọc cẩm thạch. 

- Trang sức vàng tây gắn đá quý, đá bán quý : Giảm 7% trên tổng giá trị 

đơn hàng đối với các dòng trang sức vàng tây gắn đá quý, đá bán quý. 

http://www.seabank.com.vn/
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- Trang sức nhập ngoại: Giảm 7% trên tổng giá trị đơn hàng, đối với các 

dòng trang sức vàng tây nhập ngoại, vàng trang sức 61%. 

- Nhẫn cưới: Giảm 7% đối với tất cả các dòng nhẫn cưới trên tổng giá trị 

đơn hàng. 

Điều kiện áp dụng 

- Số tiền ưu đãi cho khách hàng sẽ được trừ trực tiếp trên giá trị hóa đơn 

thanh thành công toán của khách hàng tại đối tác và đạt đủ điều kiện nhận 

ưu đãi. 

Quy định áp dụng 

chung khác 

- Số tiền ưu đãi cho khách hàng sẽ được trừ trực tiếp trên giá trị hóa đơn 

thanh thành công toán của khách hàng tại đối tác AJC và đạt đủ điều kiện 

nhận ưu đãi. 

- Thứ tự xét thưởng: ưu tiên các Khách hàng có giao dịch thanh toán đạt đủ 

điều kiện trước. 

- Khi tham gia nhận ưu đãi từ chương trình khách hàng không được 

đổi/hủy/hoàn trả hàng hóa, dịch vụ đã mua. 

- SeABank giữ toàn quyền chấm dứt, thay đổi hay bằng cách khác xử lý 

chương trình khuyến mãi tại bất kỳ thời điểm nào, đảm bảo phù hợp với 

quy định của Pháp luật.  

- Nếu có thay đổi, bổ sung thể lệ của chương trình, SeABank sẽ có thông 

báo chính thức tại website www.seabank.com.vn. 

- SeABank sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ khiếu nại, tổn thất, thiệt 

hại, chi phí mà bất kỳ cá nhân nào gánh chịu, dưới bất kỳ hình thức nào 

có liên quan đến hàng hóa/ dịch vụ mà khách hàng được cung cấp bởi các 

đối tác không phải SeABank. 

- Chủ thẻ có trách nhiệm lưu giữ lại hóa đơn mua hàng và hóa đơn thanh 

toán thẻ để phục vụ cho việc tra soát các giao dịch nghi ngờ gian lận. 

Hạng mục PNJ 

Thời gian ưu đãi Áp dụng cho các giao dịch từ 14/02/2020. Thời hạn voucher 3 tháng  

Điều kiện áp dụng Tại hệ thống cửa hàng PNJ trên toàn quốc  

Ưu đãi 

- Tặng E – voucher giảm 300.000 VND cho hóa đơn mua vàng và bạc 

từ 3.000.000 VND tại PNJ 

- Hình thức: E-Voucher, áp dụng cho 7,000 khách hàng đầu tiên. Áp dụng 

cho KH nhận được E- voucher qua email của ngân hàng hoặc gọi điện lên 

tổng đài của SeABank: 1900555587 để được nhận mã E- voucher.  

- Điều kiện áp dụng: Áp dụng cho chương trình sau ngày 13.02.2020. 

- Thời hạn của E-Voucher: 03 tháng kể từ ngày phát hành. 

-  Phiếu 300,000đ chỉ áp dụng cho 01 lần giao dịch mua trang sức vàng PNJ 

và trang sức bạc PNJSilver từ 3.000.000đ trở lên. 

http://www.seabank.com.vn/
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- Phiếu không được áp dụng cho các sản phẩm thuộc bộ sưu tập 

Disney|PNJ 

- Phiếu không được áp dụng đồng thời với các chương trình giảm giá ( PUD 

khác, thẻ VIP, Thẻ ngân hàng…) & các chương trình khuyến mãi tặng quà, 

rút thăm trúng thưởng, trả góp 0% 

- Phiếu không áp dụng mua vàng miếng, nhẫn tròn trơn, trang sức vàng 

24K, 22K, kim cương rời, đá rời, Platinum, phụ kiện & đồng hồ. 

- Phiếu không có giá trị quy đổi thanh tiền mặt, được cấn trừ trực tiếp vào 

hóa đơn bán hàng. 

Hạng mục MÉTAPHONE FLOWER 

Thời gian áp dụng Từ 12/02/2020 – 14/03/2020 

Nội dung ưu đãi Giảm giá 10% các sản phẩm hoa tươi khi thanh toán bằng thẻ SeABank 

Loại thẻ áp dụng Tất cả thẻ tín dụng quốc tế SeABank (bao gồm cả thẻ chính và thẻ phụ). 

Điều kiện áp dụng 

- Áp dụng cho các sản phẩm hoa tươi tại cửa hàng, cho đơn mua trực tiếp 

và thanh toán bằng thẻ tại quầy 

- Không áp dụng cho đơn đặt online 

Địa điểm áp dụng Số 04 Lý Đạo Thành, Hoàn Kiếm, Hà Nội 

Hạng mục GIGI FLOWER 

Thời gian áp dụng Từ 12/02/2020 – 14/03/2020 

Nội dung ưu đãi Giảm giá 10% các sản phẩm hoa tươi khi thanh toán bằng thẻ SeABank 

Loại thẻ áp dụng Tất cả thẻ tín dụng quốc tế SeABank (bao gồm cả thẻ chính và thẻ phụ). 

Điều kiện áp dụng 

- Áp dụng cho các sản phẩm hoa tươi tại cửa hàng, cho đơn mua trực tiếp 

và thanh toán bằng thẻ tại quầy 

- Không áp dụng cho đơn đặt online 

- Có thể liên hệ đặt trước theo số 0966611055 để đặt trước và phục vụ 

nhanh hơn trước khi đến thanh toán. 

 

Hạng mục ƯU ĐÃI CHO KHÁCH HÀNG MỞ TÀI KHOẢN THANH TOÁN 

Thời gian áp dụng Từ nay đến 06/04/2020 

Nội dung ưu đãi Khách hàng mở mới tài khoản thanh toán thỏa mãn điều kiện chương trình 

sẽ nhận được đồng thời 2 ưu đãi: 

- Tặng 50,000 đồng vào tài khoản thanh toán 
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- Tặng tài khoản thanh toán số đẹp V3 (tự chọn 3 số cuối) 

Điều kiện áp dụng - Áp dụng cho KHCN mở mới tài khoản thanh toán, đăng ký sử dụng Ebank 

gói Super và nộp số dư lần đầu vào tài khoản từ 200.000 đồng trở lên 

- Không áp dụng với khách hàng trả lương (payroll) 

- Chỉ áp dụng với khách hàng mở mới tài khoản thanh toán lần đầu tại 

SeABank 

 

Hạng mục ƯU ĐÃI DỊCH VỤ NGÂN HÀNG ĐIỆN TỬ (EBANK)  

Thời gian áp dụng Từ 06/03/2020 đến 08/03/2020 

Nội dung ưu đãi 

- Ưu đãi chung: Miễn phí sử dụng dịch vụ; Miễn phí chuyển tiền. 

- Ưu đãi dành cho khách hàng đăng ký mới tại quầy: Tặng thiệp chúc 

mừng kèm mã giảm giá 50.000 VND khi thanh toán bằng QR pay dành 

cho KH mở mới dịch vụ Ebank trong thời gian diễn ra chương trình. 

- Ưu đãi dành cho khách hàng giao dịch Online: Tặng mã 

SEALOVE83 giảm giá 50.000 VND khi thanh toán bằng QR pay dành 

cho khách hàng giao dịch Online trong thời gian diễn ra chương trình. 

Đối tượng KH 
- KH mở mới Ebank  

- KH đã và đang sử dịch vụ Ebank 

Điều kiện áp dụng 

- Áp dụng cho 1,000 khách hàng đầu tiên mỗi ngày mở mới dịch vụ Ebank 

tại quầy và giao dịch Online trong thời gian diễn ra chương trình. 

- Mỗi KH được nhận tối đa 01 ưu đãi trong thời gian diễn ra Chương trình. 

Quy định áp dụng 

chung khác 

- SeABank giữ toàn quyền chấm dứt, thay đổi hay bằng cách khác xử lý 

chương trình khuyến mãi tại bất kỳ thời điểm nào, đảm bảo phù hợp với 

quy định của Pháp luật.  

- Nếu có thay đổi, bổ sung thể lệ của chương trình, SeABank sẽ có thông 

báo chính thức tại website www.seabank.com.vn.. 

- SeABank sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ khiếu nại, tổn thất, thiệt 

hại, chi phí mà bất kỳ cá nhân nào gánh chịu, dưới bất kỳ hình thức nào 

có liên quan đến hàng hóa/ dịch vụ mà khách hàng được cung cấp bởi 

các đối tác không phải SeABank. 

- Khách hàng có trách nhiệm lưu giữ lại hóa đơn mua hàng và hóa đơn 

thanh toán  để phục vụ cho việc tra soát các giao dịch nghi ngờ gian lận. 

 

http://www.seabank.com.vn/

