
 

NGÂN HÀNG TMCP ĐÔNG NAM Á – SEABANK – CONTACT CENTER: 1900555587 
 

1 

 

THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH ƯU ĐÃI  

TẠI CÁC ĐỐI TÁC TRONG TẬP ĐOÀN BRG 

 

STT Đối tác Nội dung ưu đãi Thời gian 

1 Honda Hải Phòng  Giảm giá 3% tổng dự toán dịch vụ trước thuế 
Từ 1/5/2021 

đến 30/4/2022 

2 Thang Long wine 

 Giảm giá 3% cho các hạng thẻ chuẩn 

 Giảm giá 5% cho hạng thẻ Gold & Titanium 

 Giảm giá 8% cho hạng thẻ Platinium 

Từ 01/04/2021 

đến 30/09/2021 

3 
Hapro Intershop 

Giảng Võ 

 Rượu các loại: 

 Giảm 5% cho hạng chuẩn 

 Giảm 6 % cho hạng thẻ Gold & Titanium 

 Giảm 8% cho hạng thẻ Platinum 

 Rượu do trung tâm miễn thuế nhập khẩu trực 

tiếp: 

 Giảm 5% cho hạng chuẩn 

 Giảm 7% cho hạng thẻ Gold & Titanium 

 Giảm 15% cho hạng thẻ Platinum 

 Rượu vang cao cấp Saint- Émilion Grand Cru 

do trung tâm miễn thuế nhập khẩu trực tiếp 

 Giảm 5% cho tất cả các hạng thẻ 

 Miễn phí giao hàng cho đơn hàng từ 1 triệu 

đồng trong nội thành Hà Nội 

 Coupon trị giá 500.000 VNĐ cho khách hàng ở 

các hạng thẻ: Platinum, Gold và Silver 

Từ 07/09/2021 

đến 21/09/2021 

 Rượu các loại: 

 Giảm 5% cho hạng chuẩn 

 Giảm 6 % cho hạng thẻ Gold & Titanium 

 Giảm 8% cho hạng thẻ Platinum 

 Rượu do trung tâm miễn thuế nhập khẩu trực 

tiếp: 

 Giảm 5% cho hạng chuẩn 

 Giảm 10% cho hạng thẻ Gold & Titanium 

 Giảm 20% cho hạng thẻ Platinum 

 Rượu vang cao cấp Saint- Émilion Grand Cru 

do trung tâm miễn thuế nhập khẩu trực tiếp 

 Giảm 5% cho tất cả các hạng thẻ 

 Miễn phí giao hàng cho đơn hàng từ 1 triệu 

đồng trong nội thành Hà Nội 

Từ 21/12/2021 

đến 02/01/2022 
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STT Đối tác Nội dung ưu đãi Thời gian 

 Coupon trị giá 500.000 VNĐ cho khách hàng ở 

các hạng thẻ: Platinum, Gold và Silver 

 Rượu các loại: 

 Giảm 5% cho hạng chuẩn 

 Giảm 6 % cho hạng thẻ Gold & Titanium 

 Giảm 8% cho hạng thẻ Platinum 

 Rượu do trung tâm miễn thuế nhập khẩu trực 

tiếp: 

 Giảm 5% cho hạng chuẩn 

 Giảm 10% cho hạng thẻ Gold & Titanium 

 Giảm 20% cho hạng thẻ Platinum 

 Rượu vang cao cấp Saint- Émilion Grand Cru 

do trung tâm miễn thuế nhập khẩu trực tiếp 

 Giảm 5% cho tất cả các hạng thẻ 

 Hamper quà tết: 

 8% cho hạng thẻ Platinum 

 Miễn phí giao hàng cho đơn hàng từ 1 triệu 

đồng trong nội thành Hà Nội 

 Coupon t`rị giá 500.000 VNĐ cho khách hàng 

ở các hạng thẻ: Platinum, Gold và Silver 

Từ 15/01/2022 

đến 31/01/2022 

4 Gốm Chu Đậu 

 Giảm 10% cho các thẻ SeABank khi thanh toán 

mua hàng tại hệ thống các cửa hàng trên toàn 

quốc 

 Giảm 20% cho các CBNB SeABank khi thanh 

toán mua hàng tại hệ thống các cửa hàng trên 

toàn quốc (không áp dụng khi mua Gốm Chu 

Đậu tại hệ thống Intimex) 

Từ 01/04/2021 

đến 31/03/2022 

5 AJC 

 Giảm 5% trên tổng hóa đơn trang sức vàng tây 

41,6% đến 75% 

 Giảm 5% trên tổng hóa đơn trang sức kim 

cương và ổ nhẫn kim cương 

 Giảm 8% trên tổng hóa đơn trang sức nhẫn 

cưới. 

 Giảm 8% trên tổng hóa đơn trang sức vàng tây 

có gắn đá quý, đá bán quý. 

 Giảm 20% trên tổng hóa đơn các sản phẩm phụ 

kiện và trang sức bạc công nghệ 92,5%. 

Từ 16/10/2021 

đến 22/10/2021 
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STT Đối tác Nội dung ưu đãi Thời gian 

 Giảm 7% trên tổng hóa đơn trang sức vàng tây 

gắn đá quý và đá bán quý. 

 Giảm 5% trên tổng hóa đơn các loại kim cương, 

đá quý viên rời. 

 Giảm 25% trên tổng hóa đơn các sản phẩm phụ 

kiện và trang sức bạc công nghệ 92,5% 

Từ 15/11/2021 

đến 21/11/2021 

 Giảm 7% trên tổng hóa đơn trang sức vàng tây 

41,6% đến 75%. 

 Giảm 20% trên tổng hóa đơn các sản phẩm phụ 

kiện và trang sức bạc công nghệ 92,5%. 

Từ 20/12/2021 

đến 05/01/2022 

 

 

 


