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THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI 

1. Tên chương trình khuyến mại: “Sống trọn sức xanh – Cùng SeABank tích lũy” 

2. Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại: Sản phẩm Tiết kiệm lĩnh lãi cuối kỳ, Tiết kiệm trả lãi hàng 

tháng, Tiết kiệm Bậc thang, Tiết kiệm Phát lộc, Tiền gửi An Phát, Tiết kiệm trả lãi trước. 

3. Thời gian khuyến mại: Từ 22/07/2020 đến 20/11/2020 hoặc đến khi hết quà tặng 

4. Địa bàn (phạm vi) khuyến mại: Các điểm giao dịch của Ngân hàng TMCP Đông Nam Á 

(“SeABank”)  tại các tỉnh/ thành phố sau: Đà Nẵng, Khánh Hòa, Đắk Lắk, Bình Định, Quảng 

Ngãi, Huế, Hồ Chí Minh, Bình Dương, Vũng Tàu, Đồng Nai, Cần Thơ, An Giang, Kiên Giang, 

Tiền Giang, Cà Mau. 

5. Hình thức khuyến mại: Tặng quà  

6. Khách hàng của chương trình khuyến mại (đối tượng hưởng khuyến mại): là tất cả 

khách hàng cá nhân thực hiện gửi tiết kiệm VND từ 100 triệu đồng đến 1 tỷ đồng, kỳ hạn từ 6 

tháng trở lên theo các sản phẩm: Tiết kiệm lĩnh lãi cuối kỳ, Tiết kiệm trả lãi hàng tháng, Tiết 

kiệm Bậc thang, Tiết kiệm Phát lộc, Tiền gửi An Phát, Tiết kiệm trả lãi trước tại quầy giao dịch 

SeABank trên các địa bàn khuyến mại trong thời gian diễn ra chương trình 

7. Nội dung chi tiết thể lệ chương trình khuyến mại:  

- Khách hàng gửi tiết kiệm thỏa mãn điều kiện chương trình được nhận quà tặng tương ứng 

với số tiền gửi/ sổ tiết kiệm như sau: 

Số tiền gửi/ sổ tiết kiệm (đồng) Quà tặng Số lượng quà 

Từ 100 triệu đến dưới 700 triệu Túi thể thao 2,500 

Từ 700 triệu đến 1 tỷ Bộ bát đĩa Chu Đậu 500 

Tổng 3,000 

- Tổng giá trị khuyến mại là: 385,000,000 đồng (Ba trăm tám mươi lăm triệu đồng) - đã bao 

gồm VAT 

- Lưu ý: 

+ Khách hàng được tham gia đồng thời các chương trình khuyến mại, ưu đãi khác (nếu có) 

 Quà tặng không được quy đổi thành tiền mặt. 

 Mỗi khách hàng chỉ nhận tối đa 01 quà tặng/ngày, không giới hạn số lượng quà tặng 01 

khách hàng được nhận trong suốt chương trình. 

 Khách hàng cam kết không tất toán trước hạn đối với các sổ tiết kiệm tham gia chương 

trình. Trường hợp tất toán trước hạn sổ tiết kiệm, khách hàng phải hoàn trả bằng tiền cho 

SeABank toàn bộ giá trị quà tặng đã nhận.  

 Khách hàng không được rút một phần gốc sổ tiết kiệm tham gia chương trình. 

8. Đầu mối giải đáp thắc mắc cho khách hàng về các vấn đề liên quan đến chương trình 

khuyến mại 

- Mọi thắc mắc về chương trình khuyến mại, khách hàng liên hệ các điểm giao dịch của 

SeABank trên toàn quốc để được giải đáp hoặc liên hệ với Hỗ trợ trải nghiệm khách hàng đa 
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9. Trách nhiệm công bố thông tin 

- SeABank có trách nhiệm thông báo công khai chi tiết nội dung của thể lệ chương trình 

khuyến mại tại các điểm giao dịch có triển khai chương trình và trên ít nhất một phương tiện 

thông tin đại chúng. 

10. Các quy định khác 

- Khách hàng tự chịu chi phí đi lại, ăn ở cho việc nhận quà tặng (nếu có). 

- Trong trường hợp tất toán trước hạn sổ tiết kiệm tham gia chương trình, khách hàng phải 

hoàn trả giá trị quà tặng đã nhận (bao gồm cả thuế VAT – nếu có) bằng tiền cho SeABank, 

cụ thể như sau: 

Quà tặng 
Giá trị hoàn lại đã 

bao gồm VAT (đồng) 

Túi thể thao 90,000 

Bộ bát đĩa Chu Đậu 320,000 

- Nếu được sự đồng ý của khách hàng, SeABank có quyền sử dụng tên và hình ảnh của khách 

hàng 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 với khách hàng, nếu không thỏa thuận được tranh chấp sẽ 

được xử lý theo quy định của pháp luật hiện hành. 

                                                                                   

 

 

   


