THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH
1.
Tên chương trình: “Tiết kiệm Online – eVoucher đầy tay”
2.
Thời gian triển khai dự kiến:
- Triển khai 3 tháng từ ngày 24/12/2020 đến ngày 23/03/2021:
 Kỳ 1: Từ ngày 24/12/2020 đến 23/01/2021
 Kỳ 2: Từ ngày 24/01/2021 đến 23/02/2021
 Kỳ 3: Từ ngày 24/02/2021 đến 23/03/2021
Đối tượng áp dụng:
- Khách hàng (KH) cá nhân tại SeABank sử dụng dịch vụ ngân hàng điện tử (eBank) của
SeABank. Không áp dụng đối với CBNV của SeABank.
4.
Phạm vi: Trên toàn hệ thống SeABank.
3.

5.

Sản phẩm áp dụng: Dịch vụ Ngân hàng điện tử của SeABank.

6.
Nội dung chương trình:
5.1. Cách thức tham gia
- KH thực hiện mở sổ Tiết kiệm Online (TKOL) sẽ có cơ hội nhận quà tặng eVoucher của
SeABank hoặc được định danh Khách hàng ưu tiên (KHƯT) trải nghiệm.
5.2. Cơ cấu quà tặng
Đối
tượng

Quà tặng

Điều kiện

Số lượng
eVoucher

Số kỳ

eVoucher mã
“VIP100” của
SeABank

KH gửi sổ TKOL từ 200 triệu
đồng/sổ đến dưới 500 triệu đồng/sổ
với kỳ hạn từ 06 tháng trở lên

200

1

100,000

eVoucher mã
“VIP500” của
SeABank

KH gửi sổ TKOL từ 500 triệu
đồng/sổ đến dưới 1 tỷ đồng/sổ với
kỳ hạn từ 06 tháng trở lên

200

1

500,000

eVoucher mã
“VIP1000” của
SeABank

KH gửi sổ TKOL từ 1 tỷ đồng/sổ
trở lên với kỳ hạn từ 06 tháng trở
lên

200

1

1,000,000

Khách
hàng đại
chúng
(KHĐC)

Định danh KHƯT
trải nghiệm
trong 3 tháng

KH gửi sổ TKOL từ 500 triệu
đồng/sổ trở lên với kỳ hạn từ 03
tháng trở lên.

Tất cả
khách
hàng

eVoucher
"VIPTOP" của
SeABank

KHƯT

05 KH có số dư bình quân mở mới
TKOL cao nhất mỗi kỳ.

-

5 eVoucher/
Kỳ

Giá trị
(VNĐ)

-

3

-

1,500,000

- Quà tặng là eVoucher: Được mô tả tại Mục 8.
- Mỗi KH chỉ được nhận tối đa 01 quà tặng eVoucher trong suốt thời gian diễn ra chương
trình.
- Quà tặng đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí (nếu có)
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5.3. Quy định về KHƯT, KHĐC trong chương trình
- KHƯT là KH cá nhân được định danh là KHƯT (bao gồm cả KHƯT trải nghiệm) trên hệ
thống SeABank tại thời điểm KH mở mới sổ TKOL.
- KHĐC là KH cá nhân không được định danh là KHƯT/KHƯT trải nghiệm trên hệ thống
SeABank tại thời điểm KH mở mới sổ TKOL.
5.4. Quy định về Sổ tiết kiệm Online
- Đối với các sổ TKOL tham gia chương trình, KH cam kết không được tất toán/rút một
phần gốc trong thời gian diễn ra chương trình. Các KH có Sổ TKOL tất toán/rút một phần
gốc trước khi kết thúc chương trình được coi là không hợp lệ và SeABank được quyền truy
thu lại quà tặng.
- Cách tính số dư bình quân mở mới TKOL mỗi kỳ = Tổng số dư gửi TKOL của KH trong
kỳ/Số ngày gửi thực tế trong kỳ.
Quy định về quà tặng “Định danh KHƯT trải nghiệm trong 3 tháng”
- Không giới hạn số lượng KHĐC đủ điều kiện được định danh KHƯT trải nghiệm trong 3
tháng;
- Thời gian nhận quà tặng: KH sẽ nhận được quà tặng trải nghiệm ở tháng thứ 4 sau khi đã
mở mới sổ TKOL số tiền từ 500 triệu đồng và đã được kỳ hạn 3 tháng.

7.

8.
Quy định và quy trình chi trả eVoucher:
8.1. Quy định về eVoucher:
- eVoucher: là Mã khuyến mại do SeABank phát hành cho người nhận trên hệ thống Quản
lý eVoucher.
- Giá trị: eVoucher có giá trị là giá trị quà tặng/danh hiệu được quy định tại chương trình.
- Thời hạn sử dụng: tối đa 30 ngày kể từ khi eVoucher được phát hành thành công trên hệ
thống SeABank.
- Số lần sử dụng eVoucher/ 01 người nhận: 01 lần.
- Loại giao dịch áp dụng eVoucher: Nạp tiền, mua thẻ cào, thanh toán.
- Giá trị giao dịch áp dụng: Tối thiểu 50,000 VNĐ.
- Kênh áp dụng: SeANet/SeAMobile phiên bản có tích hợp eVoucher.
8.2. Quy trình sử dụng và hạch toán eVoucher:
- Bước 1: Người nhận thực hiện nhập eVoucher được tặng vào trường Mã khuyến mại trên
màn hình giao dịch tài chính của SeANet/SeAMobile phiên bản có tích hợp eVoucher
- Bước 2: Người nhận thực hiện thành công giao dịch
- Bước 3: Hệ thống tiến hành hạch toán giá trị của eVoucher vào Tài khoản thanh toán/Thẻ
mà người nhận sử dụng làm nguồn tiền khi thực hiện giao dịch (với điều kiện eVoucher
đáp ứng được hết các điều kiện của quy định)
Quy định khác:
- Quà tặng sẽ được thông báo và trao cho KH chậm nhất 45 ngày làm việc kể từ khi Chương
trình kết thúc.

9.

Call Center: 1900 555 587
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