
 
 

THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI 
 

1. Tên chương trình: “Vui xuân sang – Săn chuột vàng”.  

2. Thời gian triển khai: 03/02/2020 – 03/03/2020.  

3. Đối tượng áp dụng: Khách hàng cá nhân sử dụng dịch vụ ngân hàng điện tử của SeABank 

(SeANet/SeAMobile). 

4. Cơ cấu quà tặng: 
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h
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à

ng có thể lựa chọn nhận hiện vật hoặc tiền chuyển khoản. 

- Giá trị quà tặng chưa bao gồm thuế VAT (nếu có) 

- Quà tặng đã bao gồm thuế thu nhập không thường xuyên của khách hàng (nếu có).  

5. Điều khoản chương trình: 

a. Điều kiện tham gia chương trình:  

- Khách hàng thực hiện mở mới dịch vụ eBank hoặc thực hiện giao dịch tài chính thành công 

trên SeANet/SeAMobile sẽ nhận được điểm có giá trị tích lũy tới cuối chương trình, cụ thể 

như sau: 

 Đối với khách hàng mở mới dịch vụ eBank gói supper: 05 điểm; 

 Khách hàng thực hiện giao dịch Thanh toán hóa đơn (Billings): 03 điểm/giao dịch; 

 Khách hàng thực hiện giao dịch Nạp tiền dịch vụ (Topup) có trị giá từ 50,000 đồng trở 

lên: 02 điểm/01 giao dịch; 

 Khách hàng thực hiện thanh toán/mua sắm/đặt chỗ thông qua hình thức quét mã QR 

Code: 02 điểm/01 giao dịch; 

 Khách hàng thực hiện tối thiểu 01 giao dịch chuyển tiền khác ID: Tối đa 01 điểm/ngày; 

 Khách hàng thực hiện gửi tiết kiệm VND online với kỳ hạn từ 6 tháng trở lên sẽ nhận 

được số điểm theo công thức sau:  

Số điểm = Phần nguyên (Số tiền gửi/5,000,000 đồng). 

Trường hợp Khách hàng tất toán sổ tiết kiệm online trước thời điểm kết thúc chương 

trình, khách hàng sẽ không được nhận điểm tính trên sổ tiết kiệm online đã tất toán.  

b. Điều kiện nhận quà tặng 

- Số điểm của khách hàng nhận được sẽ có giá trị tích lũy trong suốt thời gian chương trình. Số 

điểm khách hàng tích lũy được sẽ được căn cứ để xét thưởng vào cuối chương trình như sau: 

Tên quà tặng Loại quà tặng 

Giá trị quà 

tặng 

(VND) 

Số lượng 

quà tặng 

Thành tiền 

(tối đa) 

(VND) 

Chuột Phú Quý 01 cây vàng AJC 9999  45,000,000 1 45,000,000 

Chuột Lộc Phát  01 chỉ vàng AJC 9999 4,500,000 10 45,000,000 

Tổng cộng (số tiền bằng chữ: Chín mươi triệu đồng) 11 90,000,000 



 
 

STT Loại quà tặng Điều kiện nhận quà tặng 

1 Chuột Phú Quý Khách hàng có số điểm tích lũy nhiều nhất và đạt tối thiểu 50 

điểm. 

2 Chuột Lộc Phát Khách hàng có số điểm tích lũy nhiều thứ 2 đến thứ 11 và đạt tối 

thiểu 30 điểm. 

- Trong trường hợp các khách hàng có số điểm tích lũy bằng nhau thì ưu tiên trao quà tặng cho 

khách hàng đạt số điểm tối thiểu từng hạng mục quà tặng sớm nhất. 

c. Cách thức và thời gian nhận quà tặng 

- Danh sách tích lũy điểm của khách hàng sẽ được SeABank cập nhật trên ít nhất một phương 

tiện thông tin đại chúng. 

- Khách hàng có thể lựa chọn nhận hiện vật hoặc tiền chuyển khoản với giá trị quà tặng đã công 

bố. 

- Thời hạn cuối cùng Ngân hàng TMCP Đông Nam Á có trách nhiệm trao giá trị khuyến mại 

cho khách hàng là 45 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc chương trình. 

d. Các quy định khác 

- Khách hàng nhận được giá trị khuyến mại phải tự chịu chi phí đi lại, ăn ở cho việc nhận giá trị 

khuyến mại của mình và nộp khoản thuế thu nhập không thường xuyên (nếu có). 

- Khách hàng được tham gia đồng thời các chương trình khuyến mại khác (nếu có). 

- Nếu được sự đồng ý của khách hàng trúng thưởng, Ngân hàng TMCP Đông Nam Á có quyền 

sử dụng tên và hình ảnh của khách hàng trúng giải cho mục đích quảng cáo thương mại.  

- Trong trường hợp xảy ra tranh chấp liên quan đến chương trình khuyến mại này, SeABank có 

trách nhiệm trực tiếp giải quyết, nếu không thỏa thuận được tranh chấp sẽ được xử lý theo quy 

định của pháp luật hiện hành. 

 

    

 

 

 


