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THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH 

(Lưu ý: Thể lệ LuckyTree không phải do Apple tài trợ) 
 

1. Tên chương trình: "Lucky Tree". 

2. Thời gian triển khai:  

Triển khai từ ngày 01/02/2021 đến ngày 31/03/2021 

3. Đối tượng áp dụng:  

KH cá nhân sử dụng dịch vụ Ngân hàng điện tử (SeANet/SeAMobile) của SeABank.  

4. Nội dung chương trình: 

a. Cách thức tham gia 

- KH thực hiện các giao dịch tài chính trên SeANet/SeAMobile (eBank), mở mới và kích hoạt 

user eBank hoặc giới thiệu KH mở mới eBank sẽ nhận được các lượt rung cây tương ứng 

với mỗi loại giao dịch đó.  

- KH truy cập tính năng Minigames trên eBank, sau đó KH thực hiện click vào biểu tượng 

cây hoặc lắc thiết bị để rung cây và sưu tầm chữ. 

- 03 bộ chữ sưu tầm bao gồm: SeABank, Đón Xuân, Như Ý. 

- KH có thể xem được các bộ chữ đã sưu tầm được trên eBank. 

b. Cơ cấu quà tặng 

Tên quà 

tặng 

Loại quà 

tặng 
Điều kiện Giá trị (VNĐ) Số lượng 

Thành tiền 

(VNĐ) 

Đặc biệt 
Tiền chuyển 

khoản 

Sưu tầm đủ 03 bộ 

chữ: SeABank, Đón 

Xuân, Như Ý sớm 

nhất trong thời gian 

diễn ra chương trình. 

20,000,000 5 100,000,000 

Quà 

tặng 1 

Tiền chuyển 

khoản 

Sưu tầm được 01 bộ 

chữ trong 03 bộ chữ 

sau: SeABank/Đón 

Xuân/Như Ý sớm 

nhất trong thời gian 

diễn ra chương trình. 

200,000 1,000 200,000,000 

TỔNG (Đã bao gồm VAT – nếu có) 300,000,000 

Bằng chữ: Ba trăm triệu đồng 
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- Khi KH không rung cây được 01 trong 03 bộ chữ của chương trình thì hệ thống sẽ hiển thị 

“Chúc bạn may mắn lần sau”. 

c. Cơ cấu tặng lượt chơi: 

STT Loại giao dịch 
Lượt chơi 

nhận được 
Điều kiện Ghi chú 

1 
Chuyển tiền không 

cùng CIF 
01 

Tối thiểu 100,000 

VND/GD 
Tối đa 01 lượt/KH/ngày 

2 Mua sắm/Đặt vé 02 Tối thiểu 50,000 VND/GD Tối đa 04 lượt/KH/ngày 

3 Tiết kiệm online 01 

Giá trị 10 triệu đồng và kỳ 

hạn từ 06 tháng trở lên và 

không được tất toán trong 

thời gian diễn ra chương 

trình. 

Tối đa 01 lượt/KH/ngày 

4 Topup 02 Tối thiểu 50,000 VND/GD Tối đa 04 lượt/KH/ngày 

5 Billing 03 Tối thiểu 50,000 VND/GD Không giới hạn số lượt 

6 
Thanh toán QR 

Code 
02 

Tối thiểu 100,000 

VND/GD 
Tối đa 04 lượt/KH/ngày 

7 KH mở mới Ebank 05 

KH mở mới và kích hoạt 

thành công eBank trong 

thời gian diễn ra chương 

trình 

Tối đa 05 lượt/KH 

8 
KH giới thiệu mở 

mới EBank 
03 

KH giới thiệu 01 KH mở 

mới và kích hoạt thành 

công eBank online trong 

thời gian diễn ra chương 

trình 

Không giới hạn số lượt 
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STT Loại giao dịch 
Lượt chơi 

nhận được 
Điều kiện Ghi chú 

9 

Giao dịch thanh toán 

Thẻ qua POS hoặc 

Ecommerce 

01 
Tối thiểu 100,000 

VND/GD 
Tối đa 02 lượt/KH/ngày 

 

5. Quy định chung: 

- 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. 

- KH mở mới eBank là KHCN của SeABank không phải CBNV SeABank. 

- KH mở mới eBank bao gồm cả KH đã có TKTT nhưng không bao gồm các KH đã hủy dịch 

vụ eBank và đăng ký lại. 

- KH cam kết không dừng, hủy dịch vụ eBank trong thời gian diễn ra chương trình. Trong 

trường hợp KH dừng, hủy dịch vụ eBank trong thời gian diễn ra chương trình thì sẽ không 

được công nhận khi tổng hợp kết quả. 

- KH giới thiệu mở mới eBank là KHCN đã đăng ký trở thành Người giới thiệu (NGT) của 

SeABank theo quy định trong từng thời kỳ. NGT phải là KH đã đăng ký và sử dụng 

SeANet/SeAMobile (eBank).  

- Không giới hạn số lượng quà tặng KH nhận được trong thời gian diễn ra chương trình. 

- Quà tặng đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí (nếu có). 

- Chương trình có thể kết thúc trước hạn ngay khi số lượng quà tặng hết. 

6. Cách thức và thời gian nhận quà tặng 

- Danh sách KH đủ điều kiện nhận quà tặng sẽ được thống kê sau khi kết thúc chương trình 

và được gửi thông báo tới KH trong vòng 7 ngày làm việc tiếp theo kể từ thời điểm kết thúc 

chương trình. 

- Quà tặng sẽ được trao cho KH trong vòng 45 ngày làm việc tiếp theo kể từ khi SeABank 

thông báo danh sách nhận quà tặng. 

- Quyết định cuối cùng về việc trao quà tặng, giải thưởng, danh hiệu là của SeABank. 

 

      

 

 


