
[Type text] [Type text] 

 

 
 

Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank)                                                                                                                                   1 

 

THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH ƯU ĐÃI 

 

Hạng 

mục 

Ưu đãi tại Tiki & Shopee chương 

trình “Wow Deals - Đại tiệc chào hè” 

Ưu đãi tại Shopee chương trình ưu đãi 

chủ thẻ SeABank visa 

Thời 

gian áp 

dụng 

Thứ 5 hàng tuần Từ 05/03/2020 đến 

30/06/2020  
Từ 25/02/2020 đến 19/01/2021 

Loại 

thẻ áp 

dụng 

Tất cả Thẻ quốc tế SeABank (bao gồm 

cả thẻ chính và thẻ phụ). 

Tất cả Thẻ quốc tế SeABank Visa (bao 

gồm cả thẻ chính và thẻ phụ). 

Địa 

điểm áp 

dụng 

Thanh toán trực tuyến tại website 

https://www.Shopee.vn/,https://www.T

iki.vn/,  

https://www.Shopee.vn/ 

Nội 

dung 

ưu đãi 

Giảm 200.000 VND cho đơn hàng từ 

1.500.000 VND trở lên  

Trong Thời gian khuyến mãi, mỗi Chủ thẻ 

khuyến mãi sẽ được hưởng 13 lượt tham 

gia rút thăm may mắn hàng tuần của 

Shopee, với mỗi lượt quay là cơ hội giành 

được một trong các giải thưởng sau: Phiếu 

mua hàng hoặc điểm thưởng Shopee 

Điều 

kiện áp 

dụng 

- Mỗi thẻ được hưởng ưu đãi tối đa 01 

lần trong 1 tháng  

- Mỗi ngày sẽ có 100 suất ưu đãi 

200.000 VND 

• Mỗi Chủ thẻ khuyến mãi sẽ được nhận 13 

lượt quay trong Giải thưởng may mắn mỗi 

tuần. 

• Giải thưởng may mắn sẽ được Shopee tổ 

chức hàng tuần trong Thời gian khuyến 

mãi. 

• Người chiến thắng Giải thưởng may mắn 

sẽ được thông báo qua trang web của 

Shopee, và / hoặc bằng bất kỳ phương tiện 

thông báo nào khác mà Shopee có thể 

chọn. 

• Giải thưởng không được chuyển nhượng 

và không thể đổi thành tiền mặt hoặc bất 

kỳ vật phẩm nào khác. 

• Người chiến thắng phải sử dụng thẻ Visa 

để thanh toán khi sử dụng Giải thưởng may 

mắn trên Shopee 

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 website 

https://www.Shopee.vn/,https://www

.Tiki.vn/, và đạt đủ điều kiện nhận ưu 

- Ưu đãi không được đổi thành tiền mặt 

hoặc sử dụng kết hợp với các chương 

trình khuyến mãi, phiếu giảm giá, chứng 

từ hoặc đặc quyền của VIP khác trừ khi 

có quy định khác. 

https://www.shopee.vn/
https://www.tiki.vn/
https://www.tiki.vn/
https://www.shopee.vn/
https://www.shopee.vn/
https://www.tiki.vn/
https://www.tiki.vn/
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đãi. 

- Không áp dụng đồng thời, cộng gộp 

với các chương trình ưu đãi có nhập 

mã code khác tại các đối tác. 

- 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. 

- Visa và các đối tác tham gia có quyền 

dừng, hủy hoặc điều chỉnh điều khoản, 

điều kiện cũng như nội dung chương 

trình khuyến mại mà không cần thông 

báo trước. 

- Trong trường hợp xảy ra tranh chấp, 

quyết định của Visa là quyết định cuối 

cùng. 

- Để tránh hiểu nhầm, trong khi Visa tạo 

điều kiện để chủ thẻ được hưởng ưu đãi 

này, đơn vị chấp nhận thẻ là nhà cung 

cấp toàn bộ hàng hóa và/hoặc dịch vụ 

cho ưu đãi này. Vì vậy, chủ thẻ hiểu và 

chấp nhận rằng việc mua hàng hóa 

và/hoặc dịch vụ theo ưu đãi này sẽ hình 

thành hợp đồng giữa bản thân chủ thẻ và 

nhà cung cấp và Visa không tham gia 

vào hợp đồng này. 

- Bằng việc sử dụng hoặc có ý định sử 

dụng hàng hóa và dịch vụ theo ưu đãi 

này, chủ thẻ hiểu và chấp nhận rằng Visa 

sẽ không chịu trách nhiệm về bất cứ tổn 

thất, mất mát, chi phí hay khiếu nại (gián 

tiếp hoặc trực tiếp) liên quan thương tích, 

tử vong, sai lệch thông tin, tổn thất hoặc 

mất mát phát sinh từ hoặc liên quan đến 

việc sử dụng hoặc có ý định sử dụng ưu 

đãi hoặc hàng hóa và/hoặc dịch vụ cung 

cấp dưới ưu đãi này.dưới ưu đãi này. 

Hạng 

mục 
Ưu đãi tại Grab 

 

Chương 

trình 

Ưu đãi chương trình Wow deals – 

Đại tiệc chào hè 
Ưu đãi chương trình thẻ SeABank visa 

Thời 

gian áp 

dụng 

Từ 05/03/2020 đến 30/06/2020 (hoặc 

đến khi hết ngân sách ưu đãi của 

Chương trình, tùy thuộc vào điều kiện 

nào đến trước) 

Thứ 3 hàng tuần từ 20/02/2020 đến 

17/11/2020 

Loại thẻ 

áp dụng 

Tất cả Thẻ quốc tế SeABank (bao gồm 

cả thẻ chính và thẻ phụ). 

Tất cả Thẻ quốc tế SeABank Visa (bao 

gồm cả thẻ chính và thẻ phụ). 

Nội 

dung ưu 

đãi 

Tặng code ưu đãi 25,000 VND cho 

các giao dịch tối thiểu 50,000 VND 

trên ứng dụng Grab dành cho chủ thẻ 

SeABank khi nhập mã SEABANK25 

Giảm trực tiếp 40,000 VND khi thanh toán 

Grab food bằng thẻ Visa khi nhập mã 

VISA40 

Điều 

kiện áp 

- Áp dụng cho các giao dịch thanh 

toán thành công được thực hiện bằng 
- Áp dụng 200 mã VISA40/ngày 

http://www.seabank.com.vn/
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Hạng 

mục 
Ưu đãi tại Grab 

 

Chương 

trình 

Ưu đãi chương trình Wow deals – 

Đại tiệc chào hè 
Ưu đãi chương trình thẻ SeABank visa 

dụng thẻ quốc tế do SeABank phát hành 

- Mỗi ngày sẽ có 100 code ưu đãi 

- Chỉ áp dụng cho các giao dịch thanh 

toán qua thẻ quốc tế SeABank 

- Mỗi chủ thẻ chỉ được áp dụng ưu đãi 

5 lần/ tháng trong toàn bộ thời gian 

triển khai chương trình. 

-  Code được áp dụng tại các tỉnh 

thành mà Grab hoạt động. Cụ 

thể: 

 Đối với Grab Car: Hà Nội, Hồ 

Chí Minh,  Đà Nẵng, Nha Trang, 

Hải Phòng, Bắc Ninh, Huế, 

Quảng Ninh,… 

 Đối với các dịch vụ Grab Bike: 

Hà Nội, Hồ Chí Minh, Biên Hoà, 

Bình Dương, Hội An, Bến Tre, 

Vĩnh Long, Rạch Giá, Phan 

Thiết, Buôn Ma Thuột, Hải 

Phòng, Bắc Ninh, Đà Nẵng, Nha 

Trang, Vũng Tàu, Cần Thơ, Vĩnh 

Phúc, Quảng Ninh, Quy Nhơn, 

Huế, Đà Lạt, Nghệ An, Thanh 

Hóa, Quảng Bình, Gia Lai,… 

 Đối với dịch vụ Grab Express: 

Hà Nội, Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, 

Cần Thơ, Bình Thuận, DakLak, 

Khánh Hòa, Lâm Đồng, Quảng 

Ninh, Vũng Tàu, Hải Phòng, 

Đồng Nai, Bình Dương,…  

 Đối với dịch vụ GrabTaxi: Hà 

Nội, Hồ Chí Minh, Bắc Ninh, 

Bình Dương, Buôn Mê Thuột, 

Dak Lak, Cần Thơ, Lâm Đồng, 

Đà Nẵng, Đồng Nai, Hội An, 

Huế, Quảng Ngãi, Bến Tre,  Cần 

Thơ, Cà Mau, Quảng Ninh,… 

 Đối với dịch vụ GrabFood: Hà 

Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Đà Nẵng, Huế, Hội An, Đồng 

Nai, Bình Dương, Cần Thơ, 

Vũng Tàu, Hải Phòng, Quảng 

- Chỉ áp dụng vào thứ 3 

- Không áp dụng cho khuyến mãi khác 

- Không áp dụng cho phí vận chuyển 

- Lưu ý: 

Hướng dẫn tích hợp thẻ Visa vào phương 

thức thanh toán của Grab mà không cần 

thông qua Moca: 

1. Truy cập ứng dụng Grab 

2. Đặt món ăn 

3. Trên thanh công cụ, hiển thị giá, chọn 

“Thêm phương thức thanh toán” 

4. Chọn “Thẻ tín dụng / Thẻ ghi nợ” 

5. Nhập thông tin thẻ Visa 

6. Chọn “Lưu” 

7. Tận hưởng dịch vụ với ưu đãi từ Visa  
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Hạng 

mục 
Ưu đãi tại Grab 

 

Chương 

trình 

Ưu đãi chương trình Wow deals – 

Đại tiệc chào hè 
Ưu đãi chương trình thẻ SeABank visa 

Ninh, Nha Trang, Đà Lạt, Buôn 

Ma Thuột, Phan Thiết,... 

 Và theo chính sách của Grab 

trong từng thời kỳ. 

Quy 

định áp 

dụng 

chung 

khác 

- Thứ tự xét thưởng ưu tiên các 

khách hàng có giao dịch thanh toán 

đạt đủ điều kiện trước. 

- Chương trình có thể kết thúc trước 

thời hạn nếu đã hết số lượng khách 

hàng được nhận ưu đãi. 

- Giao dịch phải thỏa mãn điều kiện 

giao dịch thành công và không liên 

quan đến điều tra, gian lận giả mạo 

- 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 

- Ưu đãi không được đổi thành tiền mặt 

hoặc sử dụng kết hợp với các chương 

trình khuyến mãi, phiếu giảm giá, chứng 

từ hoặc đặc quyền của VIP khác trừ khi 

có quy định khác. 

- Visa và các đối tác tham gia có quyền 

dừng, hủy hoặc điều chỉnh điều khoản, 

điều kiện cũng như nội dung chương 

trình khuyến mại mà không cần thông 

báo trước. 

- Trong trường hợp xảy ra tranh chấp, 

quyết định của Visa là quyết định cuối 

cùng. 

- Để tránh hiểu nhầm, trong khi Visa tạo 

điều kiện để chủ thẻ được hưởng ưu đãi 

này, đơn vị chấp nhận thẻ là nhà cung 

cấp toàn bộ hàng hóa và/hoặc dịch vụ 

cho ưu đãi này. Vì vậy, chủ thẻ hiểu và 

chấp nhận rằng việc mua hàng hóa 

và/hoặc dịch vụ theo ưu đãi này sẽ hình 

thành hợp đồng giữa bản thân chủ thẻ và 

nhà cung cấp và Visa không tham gia 

vào hợp đồng này. 

- Bằng việc sử dụng hoặc có ý định sử 

dụng hàng hóa và dịch vụ theo ưu đãi 

này, chủ thẻ hiểu và chấp nhận rằng Visa 

sẽ không chịu trách nhiệm về bất cứ tổn 

thất, mất mát, chi phí hay khiếu nại (gián 

tiếp hoặc trực tiếp) liên quan thương tích, 

tử vong, sai lệch thông tin, tổn thất hoặc 

mất mát phát sinh từ hoặc liên quan đến 

việc sử dụng hoặc có ý định sử dụng ưu 

đãi hoặc hàng hóa và/hoặc dịch vụ cung 

cấp dưới ưu đãi này.dưới ưu đãi này. 

http://www.seabank.com.vn/
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Hạng 

mục 
Ưu đãi tại CGV 

 

Chương 

trình 
Ưu đãi chương trình Wow deals – 

Đại tiệc chào hè 
Ưu đãi chương trình thẻ SeABank visa 

Thời 

gian áp 

dụng 

Áp dụng từ 9h sáng vào thứ năm đến 

chủ nhật hàng tuần 

Từ 14/05/2020 đến 26/07/2020 (hoặc 

đến khi hết ngân sách chương trình). 

Thứ 3 hàng tuần từ 20/02/2020 đến 

17/11/2020 

Loại thẻ 

áp dụng 

Tất cả Thẻ quốc tế SeABank (bao gồm 

cả thẻ chính và thẻ phụ). 
Thẻ quốc tế SeABank Visa 

Nội 

dung ưu 

đãi 

Mua 02 vé xem phim 2D chỉ với 

85.000 VNĐ khi đặt vé online qua 

website https://www.cgv.vn/ hoặc ứng 

dụng di động (app mobile) của CGV 

bằng thẻ quốc tế SeABank. 

Mua vé xem phim chỉ với 50.000 VNĐ 

Điều 

kiện áp 

dụng 

- Số lượng vé ưu đãi cho khách hàng 

trong toàn bộ thời gian diễn ra 

chương trình: tối đa 393 suất ưu đãi. 

- Mỗi thẻ sẽ được áp dụng ưu đãi tối 

đa 5 lần trong toàn bộ thời gian 

chương trình. 

CÁCH THỨC NHẬN ƯU ĐÃI KHI 

MUA VÉ TRỰC TUYẾN: 

ớc 1: Chọn mua vé xem phim 

2D  

ớc 2: Tại mục “Giảm giá”, 

chọn ô “Đối tác”, tiếp tục chọn “Ưu 

đãi khi thanh toán bằng chủ thẻ 

SeABank” 

ớc 3: Chủ Thẻ Hợp lệ tiếp tục 

đến bước thanh toán và sử dụng 

Thẻ quốc tế SeABank. 

ớc 4: Chủ Thẻ Hợp lệ xuất 

trình thông tin tại rạp CGV để nhận 

vé xem phim. 

• Vé xem phim áp dụng cho các suất 

chiếu thông thường. 

• Khuyến mãi KHÔNG áp dụng cho 

Suất chiếu Sớm, Suất chiếu Đặc biệt, 

và các phòng chiếu đặc biệt như: 

IMAX, 4DX, GOLD CLASS, 

STARIUM, L’AMOUR, SCREENX, 

- Áp dụng vào thứ 3 hàng tuần 

- Số lượt áp dụng 300 code/ngày 

- Áp dụng thanh toán thẻ có contactless tại 

cửa hàng 

- Áp dụng thanh toán online dành cho chủ 

thẻ Visa và offline dành cho chủ thẻ Visa 

thanh toán chạm 

- Không áp dụng đồng thời các chương 

trình khác 

- Áp dụng toàn quốc 

- Điều kiện áp dụng: 

1. Khách hàng khi sử dụng thẻ do Visa 

phát hành thực hiện giao dịch mua vé xem 

phim 2D CGV sẽ được hưởng ưu đãi mua 

vé xem phim với giá 50.000VNĐ/vé 

- Kênh áp dụng ưu đãi 

1. Mua vé trực tuyến trên ứng dụng CGV 

Cinemas hoặc trên trang chủ của CGV: 

www.cgv.vn 

2. Mua vé trực tiếp tại quầy 

- Cách thức nhận ưu đãi khi mua vé trực 

tuyến 

Bước 1: Chọn mua vé xem phim 2D 

Bước 2: Tại mục “giảm giá”, chọn ô “đối 

tác”, tiếp tục chọn “VISA” 

Bước 3: Chủ thẻ hợp lệ tiếp tục đến bước 

thanh toán và sử dụng thẻ VISA 

https://www.cgv.vn/
http://www.cgv.vn/
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PREMIUM, SWEETBOX…  

• Khuyến mãi không áp dụng đồng 

thời với các chương trình khuyến mãi 

khác của CGV và đối tác.  

• Chương trình có thể kết thúc trước 

thời hạn nếu số lượng vé ưu đãi tặng 

khách hàng đạt số lượng vé quy định 

trước thời gian kết thúc chương trình 

và theo quy tắc mua trước, hưởng 

khuyến mại trước. 

• CGV bảo lưu toàn quyền điều chỉnh 

hoặc kết thúc chương trình tại bất kỳ 

thời điểm nào mà không cần thông 

báo trước hoặc chịu trách nhiệm bồi 

thường bằng tiền mặt hoặc tài sản. 

• CGV bảo lưu quyền không chấp 

nhận hoặc từ chối người tham gia có 

dấu hiệu vi phạm các quy định chương 

trình (căn cứ theo Điều khoản sử dụng 

dịch vụ hoặc có bất kì hành vi nào mà 

bên tổ chức cho rằng là không phù 

hợp hoặc không thể chấp nhận). 

• CGV bảo lưu quyền hủy bỏ, sửa đổi 

và/hoặc điều chỉnh toàn bộ hoặc một 

phần bất kì các điều kiện và điều 

khoản của chương trình tại bất kỳ thời 

điểm nào mà không cần thông báo 

trước cho người tham gia. 

• Trong trường hợp xảy ra tranh chấp, 

quyết định của CGV là quyết định cuối 

cùng.   

 

Bước 4: Chủ thẻ hợp lệ xuất trình thông tin 

tại rạp CGV để nhận vé xem phim  

- Cách thức nhận ưu đãi khi mua vé tại 

quầy 

Bước 1: Mang thẻ VISA đến các rạp chiều 

phim CGV trên toàn quốc. 

Bước 2: Thông báo với rạp tham gia 

chương trình khuyến mãi “Tên Chương 

Trình” trước khi chọn vé 

Bước 3: Chọn vé và thanh toán bằng thẻ 

VISA theo hướng dẫn của nhân viên rạp 

Điều kiện và điều khoản: 

• Không giới hạn số lượng ưu đãi cho mỗi 

chủ thẻ 

• Áp dụng cho 300 giao dịch đầu tiên vào 

mỗi thứ Ba hằng tuần 

• Áp dụng cho giao dịch mua vé cùng một 

bộ phim, một suất chiếu và cùng hạng ghế 

(VIP hoặc Standard), chỉ áp dụng phòng 

chiếu thường của CGV. 

• Vé xem phim không có giá trị quy đổi 

thành tiền mặt hay hoàn trả. 

• Chương trình áp dụng cho các giao dịch 

vào  Thứ ba hằng tuần trong suốt thời gian 

diễn ra chương trình ,khách hàng có thể 

chọn mua vé xem phim cho các suất chiếu 

ở tất cả các ngày trong tuần (trừ các ngày 

lễ, Tết theo quy định của Nhà Nước), 

• Vé xem phim áp dụng cho các suất chiếu 

thông thường. 

• Khuyến mãi KHÔNG áp dụng cho Suất 

chiếu Sớm, Suất chiếu Đặc biệt, và các 

phòng chiếu đặc biệt như: IMAX, 4DX, 

GOLD CLASS, STARIUM, L’AMOUR, 

SCREENX, PREMIUM, SWEETBOX…  

• Khuyến mãi không áp dụng đồng thời với 

các chương trình khuyến mãi khác của 

CGV và đối tác.  

• Chương trình có thể kết thúc trước thời 

hạn nếu số lượng vé ưu đãi tặng khách 
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hàng đạt số lượng vé quy định trước thời 

gian kết thúc chương trình và theo quy tắc 

mua trước, hưởng khuyến mại trước. 

• CGV bảo lưu toàn quyền điều chỉnh hoặc 

kết thúc chương trình tại bất kỳ thời điểm 

nào mà không cần thông báo trước hoặc 

chịu trách nhiệm bồi thường bằng tiền mặt 

hoặc tài sản. 

• CGV bảo lưu quyền không chấp nhận 

hoặc từ chối người tham gia có dấu hiệu vi 

phạm các quy định chương trình (căn cứ 

theo Điều khoản sử dụng dịch vụ hoặc có 

bất kì hành vi nào mà bên tổ chức cho rằng 

là không phù hợp hoặc không thể chấp 

nhận). 

• CGV bảo lưu quyền hủy bỏ, sửa đổi 

và/hoặc điều chỉnh toàn bộ hoặc một phần 

bất kì các điều kiện và điều khoản của 

chương trình tại bất kỳ thời điểm nào mà 

không cần thông báo trước cho người tham 

gia. 

• Trong trường hợp xảy ra tranh chấp, 

quyết định của CGV là quyết định cuối 

cùng.   

Quy 

định áp 

dụng 

chung 

khác 

- Mỗi ngày áp dụng tối đa 100 suất 

ưu đãi 

- Chương trình có thể kết thúc trước 

thời hạn nếu số lượng vé ưu đãi 

tặng khách hàng đạt 393 suất trước 

thời gian kết thúc chương trình và 

theo quy tắc mua trước, hưởng 

khuyến mại trước. 

- 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 

- Ưu đãi không được đổi thành tiền mặt 

hoặc sử dụng kết hợp với các chương 

trình khuyến mãi, phiếu giảm giá, chứng 

từ hoặc đặc quyền của VIP khác trừ khi 

có quy định khác. 

- Visa và các đối tác tham gia có quyền 

dừng, hủy hoặc điều chỉnh điều khoản, 

điều kiện cũng như nội dung chương 

trình khuyến mại mà không cần thông 

báo trước. 

- Trong trường hợp xảy ra tranh chấp, 

quyết định của Visa là quyết định cuối 

cùng. 

- Để tránh hiểu nhầm, trong khi Visa tạo 

điều kiện để chủ thẻ được hưởng ưu đãi 

này, đơn vị chấp nhận thẻ là nhà cung 

cấp toàn bộ hàng hóa và/hoặc dịch vụ 

cho ưu đãi này. Vì vậy, chủ thẻ hiểu và 

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

chấp nhận rằng việc mua hàng hóa 

và/hoặc dịch vụ theo ưu đãi này sẽ hình 

thành hợp đồng giữa bản thân chủ thẻ và 

nhà cung cấp và Visa không tham gia 

vào hợp đồng này. 

- Bằng việc sử dụng hoặc có ý định sử 

dụng hàng hóa và dịch vụ theo ưu đãi 

này, chủ thẻ hiểu và chấp nhận rằng Visa 

sẽ không chịu trách nhiệm về bất cứ tổn 

thất, mất mát, chi phí hay khiếu nại (gián 

tiếp hoặc trực tiếp) liên quan thương tích, 

tử vong, sai lệch thông tin, tổn thất hoặc 

mất mát phát sinh từ hoặc liên quan đến 

việc sử dụng hoặc có ý định sử dụng ưu 

đãi hoặc hàng hóa và/hoặc dịch vụ cung 

cấp dưới ưu đãi này.dưới ưu đãi này. 

 

 

 

 


