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THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH ƯU ĐÃI SHOPEE – ING CÙNG THẺ SEABANK 

Hạng mục 
 

Chương trình 1 

 

Chương trình 2 

Thời gian 

áp dụng 

 

Từ 9h Thứ 5 hàng tuần Từ 16/07/2020 

đến 31/12/2020  

 

Từ 9h ngày 8/8,9/9,10/10,11/11,12/12 

năm 2020 

Loại thẻ áp 

dụng 
Tất cả Thẻ quốc tế SeABank (bao gồm cả thẻ chính và thẻ phụ). 

Địa điểm 

áp dụng 
Thanh toán trực tuyến tại website https://www.Shopee.vn/  

Nội dung 

ưu đãi 
Giảm 50,000 VND cho đơn hàng từ 

500,000 VND trở lên  

Giảm 200,000VND cho đơn hàng từ 

1,000,000 VND trở lên  

Điều kiện 

áp dụng 

- Mỗi thẻ được hưởng ưu đãi tối đa 01 

lần/tháng  

- Mỗi ngày sẽ có 200 suất ưu đãi 

50,000 VND 

- Mỗi thẻ được hưởng ưu đãi tối đa 01 

lần/ tháng  

Mỗi ngày sẽ có 50 suất ưu đãi 200,000 

VND 

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/ và đạt đủ 

điều kiện nhận ưu đãi; 

- Không áp dụng đồng thời, cộng gộp với các chương trình ưu đãi có nhập mã 

code khác tại các đối tác; 

- Ưu đãi không áp dụng cho các đơn hàng mua sim, thẻ cào, gói sản phẩm (mua 1 

tặng 1, mua 2 tặng 1,…) và/hoặc sản phẩm thuộc ngành hàng Voucher & Dịch 

vụ và/hoặc sữa cho bé từ 0 đến 24 tháng tuổi và/hoặc các đơn hàng do người 

bán tự vận chuyển; 

- Các ưu đãi không được quy đổi ra tiền mặt, hoặc sản phẩm và không được 

chuyển nhượng cho người khác; 

- 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. 
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