
THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH 

1. Chương trình 1: Miễn phí gửi/giữ hộ vàng SJC 

1.1.  Nội dung triển khai:  

Miễn phí gửi giữ hộ vàng SJC trong vòng 06 tháng cho số vàng Khách hàng đã mua và 

gửi giữ hộ lại ngay tại SeABank (không áp dụng cho trường hợp gửi giữ hộ nguyên niêm 

phong). 

1.2. Thời gian triển khai: Từ 15/08/2021 đến 31/12/2021 

1.3. Phạm vi triển khai: Tại tất cả các Đơn vị kinh doanh trên toàn hệ thống SeABank 

1.4. Đối tượng áp dụng: KHCN thực hiện giao dịch mua vàng miếng SJC trực tuyến và tại 

quầy của SeABank trong thời gian diễn ra chương trình. 

 

2. Chương trình 2: Chương trình dành cho KHCN giao dịch mua/bán vàng trực tuyến 

2.1. Thời gian triển khai dự kiến: 5 tháng, từ 07/09/2021 đến 31/01/2022 hoặc đến khi hết 

ngân sách, tùy thuộc điều kiện nào đến trước.  

+ Tháng thứ nhất: Từ ngày 07/09/2021 đến hết ngày 30/09/2021 

+ Tháng thứ hai: Từ ngày 01/10/2021 đến hết ngày 31/10/2021 

+ Tháng thứ ba: Từ ngày 01/11/2021 đến hết ngày 30/11/2021 

+ Tháng thứ tư: Từ ngày 01/12/2021 đến hết ngày 31/12/2021 

+ Tháng thứ năm: Từ ngày 01/01/2022 đến hết ngày 31/01/2022 

2.2. Phạm vi triển khai: Tại tất cả các Đơn vị kinh doanh trên toàn hệ thống SeABank 

2.3. Đối tượng áp dụng: KHCN thực hiện giao dịch mua/bán vàng miếng SJC trực tuyến 

qua SeANet/SeAMobile trong thời gian diễn ra chương trình. 

2.4. Nội dung chương trình: 

a. Cơ cấu chương trình: 

Nội dung Quà tặng 

Số Lượng 

quà tặng 

toàn CT 

Trị giá 

quà tặng 

(VNĐ) 

Quà tặng Xông đất gặp thần tài 

99 KHCN đầu tiên thực hiện 

giao dịch mua/bán vàng trực 

tuyến thành công 

Tiền chuyển khoản 100,000 VNĐ 99 100,000 

Quà tặng “Big deal” 

Big Deal: KHCN thực hiện 

giao dịch mua/bán tối thiểu 

20 lượng vàng/giao dịch trực 

tuyến 

Tiền chuyển khoản 400,000 VNĐ và 

Evoucher 600,000 VNĐ cho lần 

mua bán vàng trực tuyến tiếp theo 

20 1,000,000 

Quà tặng “Siêu tích lũy” 

Tích lũy 1: KHCN có tổng 

số lượng giao dịch mua vàng 

trực tuyến trong tháng từ 10 

lượng vàng trở lên 

Tiền chuyển khoản 200,000 VNĐ và 

Evoucher 200,000 VNĐ cho lần 

mua bán vàng trực tuyến tiếp theo 

20 400,000 



Nội dung Quà tặng 

Số Lượng 

quà tặng 

toàn CT 

Trị giá 

quà tặng 

(VNĐ) 

Tích lũy 2: KHCN có tổng 

số lượng giao dịch mua vàng 

trực tuyến trong tháng từ 20 

lượng vàng trở lên 

Tiền chuyển khoản 300,000 VNĐ và 

Evoucher 500,000 VNĐ cho lần 

mua bán vàng trực tuyến tiếp theo 

20 800,000 

Top 1: 01 KHCN có tổng số 

lượng giao dịch mua và bán 

vàng trực tuyến nhiều nhất 

trong tháng (Tối thiểu 10 

lượng vàng/tháng) 

Tiền chuyển khoản 1,000,000 VNĐ 

và Evoucher 1,000,000 VNĐ cho 

lần mua bán vàng trực tuyến tiếp 

theo 

5 2,000,000 

Tổng 

- Quà tặng Xông đất gặp thần tài: Ưu tiên các KH có thời gian giao dịch sớm nhất, mỗi KH 

chỉ nhận 1 Quà tặng Xông đất gặp thần tài trong suốt thời gian diễn ra chương trình.  

- Mỗi tháng mỗi KH chỉ được nhận 1 trong các hạng mục Quà tặng Big Deal, Tích lũy 1, 

Tích lũy 2, Top 1. 

+ Nếu KH đủ điều kiện ở nhiều hạng mục sẽ ưu tiên hạng mục có giá trị lớn hơn; 

+ Nếu có nhiều KH cùng đạt đủ điều kiện ở các hạng mục, sẽ ưu tiên KH đạt điều kiện sớm 

hơn. 

- Thời giao dịch của KH được xác định theo thời gian giao dịch trên SeANet/SeAMobile tạo 

mã giao dịch thành công trên hệ thống SeABank.  

- KH đủ điều kiện nhận được quà tặng phải tự chịu trách nhiệm đối với các chi phí phát sinh 

và thuế thu nhập không thường xuyên (nếu có) khi nhận thưởng. 

- Đối với các tranh chấp phát sinh liên quan đến Chương trình, SeABank sẽ giải quyết trên 

tinh thần hợp tác với khách hàng. Trường hợp các bên không đạt được thỏa thuận, tranh 

chấp sẽ được giải quyết theo quy định của pháp luật Việt Nam. 

b. Hình thức quà tặng:  

- Tiền chuyển khoản: Tiền sẽ được chuyển vào tài khoản thanh toán của Khách hàng tại 

SeABank. 

- Evoucher:  

+ 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: là giá trị quà tặng/danh hiệu được quy định tại chương trình. 

 Thời hạn sử dụng: tối đa 45 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: Áp dụng cho giao dịch mua vàng SJC trực tuyến 

qua SeANet/SeAMobile. 

 Kênh áp dụng: SeANet/SeAMobile phiên bản có tích hợp eVoucher 

+ 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 mua vàng SJC 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) 



3. DANH SÁCH CÁC ĐIỂM GIÁO DỊCH VÀNG SJC TẠI QUẦY 

- Sở giao dịch 

- Trung tâm Khách hàng cao cấp Miền Bắc 

- CN Đại An 

- CN Sài Gòn 

- SB Cộng Hòa 

- CN Hải An 

- CN Huế 

- CN Nghệ An 

- CN Cần Thơ 

 

 


