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THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH ƯU ĐÃI 

“TRUYỀN HÌNH TẠI GIA – CHILL THẢ GA” 

1. Thời gian áp dụng: Từ ngày 26/08/2021 đến ngày 26/11/2021 hoặc đến khi hết ngân 

sách chương trình, tùy điều kiện nào đến trước. 

2. Nội dung ưu đãi :  

- Hoàn tiền 100% cước dịch vụ truyền hình trực tuyến FPT PLAY, K+, TV 360, VIEON VÀ 

ZINGTV cho chủ thẻ quốc tế SeABank, cụ thể với bảng giá gói dịch vụ như sau: 

 Hạng thẻ chuẩn, vàng, titanium: 

 FPT Play K+ TV360 Vieon Zing TV 

Gói dịch vụ 

khuyến mại 

Gói VOD K+ Basic VIP 

Mobile K+ 

Gói VIP Gói 01 

tháng 

Giá gói dịch vụ 50.000  35.000 75.000 69.000 60.000 

Đơn vị: VND/tháng 

 Hạng thẻ Platinum:  

 FPT Play K+ TV360 Vieon Zing TV 

Gói dịch vụ 

khuyến mại 

Gói VIP Premium+ VIP K+ VIP + HBO 

GO 

Gói 01 

tháng 

Giá gói dịch vụ 100.000 145.000 149.000 99.000 60.000 

Đơn vị: VND/tháng 

- Mỗi KH được nhận tối đa 3 lần hoàn tiền trong suốt thời gian của chương trình căn cứ 

theo mã ID khách hàng, tức là chủ thẻ quốc tế SeABank được tặng tới 3 tháng sử dụng 

gói dịch vụ xem phim tại FPT Play, K+, TV 360, Vieon, ZingTV. 

- Tiền sẽ được hoàn vào tài khoản thẻ quốc tế của những khách hàng đủ điều kiện. 

3. Đối tượng áp dụng: Áp dụng cho tất cả các thẻ quốc tế SeABank (Bao gồm cả thẻ chính 

và thẻ phụ) 

4. Điều kiện áp dụng: 

- Chỉ áp dụng với các giao dịch thanh toán Ecom bằng thẻ quốc tế SeABank. 

- Giá gói được hệ thống SeABank áp dụng với những giao dịch từ 35,000 VND trở lên. 

- Trường hợp giá gói nhỏ hơn so với giá áp dụng trong chương trình. Khách hàng không 

được hưởng ưu đãi. Trường hợp giá gói tăng lên trong thời gian triển khai chương trình 

thì vẫn hoàn 100% giá trị thanh toán với số tiền áp dụng hoàn tối đa đã quy định cụ thể 

trong điều 2 của thể lệ này. 

- KH sẽ mất quyền hưởng ưu đãi khi Thẻ đã hoặc đang bị hủy trước hoặc trong khoảng 

thời gian của chương trình; Thẻ ở trạng thái sẵn sàng sử dụng và không phát sinh nợ quá 

hạn. 

- Giao dịch đủ điều kiện được ghi nhận thành công trước 27/11/2021. 
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- SeABank sẽ căn cứ vào Mã nhận diện của Điểm chấp nhận thanh toán (Merchant ID) và 

căn cứ theo tổng giá trị của gói cước theo thể lệ này khi KH thanh toán trên hệ thống của 

SeABank để xét giao dịch hoàn tiền cho khách hàng.  

- Thứ tự xét khách hàng được hưởng ưu đãi theo nguyên tắc: khách hàng giao dịch trước 

được hưởng ưu đãi trước.  

- Khách hàng có thể không được nhận ưu đãi trong trường hợp phát sinh vấn đề từ hệ 

thống Cổng thanh toán của Đối tác. Đồng thời, SeABank được miễn mọi trách nhiệm liên 

quan đến giao dịch giữa khách hàng và đối tác. 

- Thời gian hoàn tiền: SeABank sẽ chốt danh sách cuối mỗi tháng và sẽ hoàn tiền cho KH 

sau 15 ngày làm việc kể từ ngày chốt danh sách 

- Thời gian tra soát: tra soát sau 15 ngày làm việc kể từ ngày SeABank công bố kết quả của 

mỗi kỳ. Hết thời gian khiếu nại trên, các chủ thẻ được coi là đồng ý với kết quả chương 

trình của SeABank 

- SeABank có quyền yêu cầu chủ thẻ cung cấp các hóa đơn giao dịch (hóa đơn mua hàng 

và hóa đơn thanh toán thẻ tại các ĐVCNT) và các chứng từ khác để làm căn cứ xét duyệt 

các giao dịch chi tiêu hợp lệ. SeABank có quyền không áp dụng ưu đãi cho khách hàng 

trong trường hợp khách hàng không cung cấp hoặc cung cấp không đầy đủ các chứng từ 

liên quan trước thời gian quy định hoặc mã hóa đơn giao dịch của khách hàng không thỏa 

mãn các quy định của Thể lệ chương trình.  

- 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. 

 


