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THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI 

A. Ưu đãi: Để tiền rủng rỉnh – Giao dịch thông minh – Ting ting về túi 

 

- Thời gian triển khai: Từ 28/04/2022 đến 31/12/2022 hoặc tới khi hết ngân sách chương trình tùy 

theo điều kiện nào đến trước.  

- Nội dung chương trình: Trong thời gian diễn ra chương trình, Khách hàng phát sinh giao dịch 

bất kỳ từ 500,000 VND trên SeANet/ SeAMobile  sẽ nhận được các gói quà tặng Bạc, Vàng, Kim 

Cương có tổng giá trị eVoucher tương ứng là 220,000 VND; 300,000 VND; 500,000 VND. Cụ 

thể phân bổ như sau: 

TT Thời gian duy trì SDBQ 

Số 

lượng 

giao 

dịch 

Giá trị 

quà tặng 

(VND) 

Tổng giá 

trị gói 

quà tặng 

Tên gói 

quà tặng 

Ngân sách tối 

đa (VND) 

(A) Khách hàng phát sinh giao dịch trên SeANet/ SeAMobile và số dư bình quân tháng từ 

500,000 VND đến dưới 2,000,000 VND 

1 Trên 1 tháng đến dưới 3 tháng 1 30,000 

220,000 

VND 
Bạc 200,000,000 

2 Từ 3 tháng đến dưới 5 tháng 1 30,000 

3 Từ 5 tháng đến dưới 7 tháng 1 30,000 

4 Từ 7 tháng đến dưới 9 tháng 1 30,000 

5 Trên 9 tháng 1 100,000 

(B) Khách hàng phát sinh giao dịch trên SeANet/ SeAMobile và số dư bình quân tháng từ 

2,000,000 VND đến dưới 5,000,000 VND  

1 Trên 1 tháng đến dưới 3 tháng 1 50,000 

300,000 

VND 
Vàng 200,000,000 

2 Từ 3 tháng đến dưới 5 tháng 1 50,000 

3 Từ 5 tháng đến dưới 7 tháng 1 50,000 

4 Từ 7 tháng đến dưới 9 tháng 1 50,000 

5 Trên 9 tháng 1 100,000 

(C) Khách hàng phát sinh giao dịch trên SeANet/ SeAMobile và số dư bình quân tháng từ 

5,000,000 VND trở lên 

1 Trên 1 tháng đến dưới 3 tháng 1 80,000 

500,000 

VND 

Kim 

Cương 
100,000,000 

2 Từ 3 tháng đến dưới 5 tháng 1 80,000 

3 Từ 5 tháng đến dưới 7 tháng 1 80,000 

4 Từ 7 tháng đến dưới 9 tháng 1 80,000 

5 Trên 9 tháng 1 180,000 
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- Điều kiện điều khoản: 

 Định nghĩa :  

o Giao dịch trên SeANet/ SeAMobile thỏa mãn điều kiện chương trình là bất kỳ giao dịch 

nào trên SeANet/ SeAMobile làm biến động tài khoản (tăng hoặc giảm), có giá trị từ 

500,000 VND trở lên (ví dụ: chuyển tiền, thanh toán hóa đơn, mua sắm, nạp thẻ điện 

thoại) 

o Số dư bình quân tháng của một tài khoản (SDBQ/tháng) được tính = Tổng số dư tại cuối 

mỗi ngày/ Tổng số ngày thực tế trong tháng của tài khoản đó.  

 Trường hợp Khách hàng đã phát sinh giao dịch và khách hàng có nhiều TKTT, KH chỉ cần 

có 1 TKTT thỏa mãn điều kiện là có thể nhận ưu đãi. 

 Tại tháng liền trước khi triển khai chương trình, Khách hàng đã thỏa mãn điều kiện nhận 

thưởng mức (A) thì khách hàng chỉ được tham gia nhận gói quà tặng mức (B) và (C) ; 

Khách hàng đã thỏa mãn mức (B) thì chỉ được tham gia chương trình nhận gói quà tặng mức 

(C). Nếu Khách hàng đã thỏa mãn mức (C) thì sẽ không được tham gia chương trình. 

 Mỗi một hạng mục (ví dụ A1, A2, B1, C1…) KH chỉ được nhận một eVoucher;  

 Thứ tự xét thưởng ưu tiên các Khách hàng đạt đủ điều kiện trước và có SDBQ/ tháng lớn 

hơn. Nếu các điều kiện là tương đương nhau, ưu tiên Khách hàng có ngày mở Tài khoản 

trước được ghi nhận trên hệ thống SeABank; 

 Một Khách hàng được nhận tối đa 5 eVoucher trong toàn bộ chương trình; 

 Dữ liệu được tổng kết theo tháng; 

 Khách hàng sẽ được nhận eVoucher với số tiền tương ứng để sử dụng khi giao dịch trên 

SeAMobile/ SeANet; 

 Chương trình không áp dụng cho CBNV SeABank; 

 Khách hàng có thể được nâng cấp gói quà tặng lên bậc cao hơn tùy theo số dư bình quân 

tương ứng của Khách hàng tại thời điểm xét dữ liệu đổ thưởng; 

 KH kiểm tra e-voucher nhận được bằng cách đăng nhập SeAMobile; chọn mục “Khuyến 

mại, quà tặng” (logo hình hộp quà ở thanh công cụ dưới cùng màn hình). 

 Tại thời điểm chi thưởng, nếu Dịch vụ eBank của KH ở trạng thái không hoạt động thì 

SeABank sẽ xét thưởng cho KH đủ điều kiện sớm nhất tiếp theo. 

 eVoucher quà tặng có thể được thay thế bằng tiền mặt có giá trị tương đương vào tài khoản 

thanh toán của khách hàng hưởng ưu đãi vào cuối chương trình tùy theo tình hình triển khai 

chương trình và tình hình KH sử dụng eVoucher được tặng, đảm bảo tối đa số lượng KH 

được nhận ưu đãi. 

 KH được tham gia đồng thời các chương trình khuyến mại nếu thỏa mãn điều kiện của 

từng chương trình. 

 SeABank giữ toàn quyền chấm dứt, thay đổi hay bằng cách khác xử lý chương trình khuyến 

mãi tại bất kỳ thời điểm nào, đảm bảo phù hợp với quy định của Pháp luật. 

 Nếu có thay đổi, bổ sung thể lệ của chương trình, SeABank sẽ có thông báo chính thức tại 

website www.seabank.com.vn hoặc www.seaoffers.seabank.com.vn 

http://www.seaoffers.seabank.com.vn/
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B. Ưu đãi: Giao dịch nha – Nhận một trăm ka 

- Thời gian triển khai: Từ 01/05/2022 đến 31/12/2022 hoặc tới khi hết ngân sách chương trình 

tùy theo điều kiện nào đến trước. 

- Nội dung chương trình: Trong thời gian diễn ra chương trình, hàng tháng, Khách hàng thực 

hiện các giao dịch đủ điều kiện sẽ được nhận eVoucher sử dụng trên SeANet/SeAMobile 

tương ứng. 

 Ưu đãi Điều kiện nhận Loại giao dịch hợp lệ 

Số lượng 

giao dịch 

Tặng eVoucher 

trị giá 50,000 

VND 

Thực hiện 3 giao 

dịch khác nhau trên 

SeAMobile/ SeANet 

có giá trị tối thiểu 

100,000 VND 

- Chuyển tiền 

- Thanh toán hóa đơn (điện, nước, 

internet, vé máy bay, bảo hiểm…) 

- Nạp/ mua thẻ điện thoại 

- Mua sắm (vàng miếng, trang sức…) 

Giá trị 

giao dịch 

Tặng eVoucher 

trị giá 50,000 

VND 

Thực hiện 1 giao 

dịch trên 

SeAMobile/ SeANet 

có giá trị giao dịch 

tối thiểu 500,000 

VND 

- Thanh toán hóa đơn (điện, nước, 

internet, vé máy bay, bảo hiểm…) 

- Nạp/ mua thẻ điện thoại 

- Điều kiện điều khoản: 

 Áp dụng cho các giao dịch hợp lệ được thực hiện thành công trên SeAMobile/ SeANet, 

thỏa mãn giá trị tối thiểu theo quy định và không liên quan đến điều tra, gian lận, giả mạo. 

 Mỗi KH được hưởng ưu đãi tối đa 2 lần trong chương trình. 

 Thứ tự xét thưởng ưu tiên các khách hàng có giao dịch thanh toán đạt đủ điều kiện trước 

 Dữ liệu được tổng kết 4 (bốn) tuần một lần. Thời điểm cấp EV trao thưởng cho Khách 

hàng tối đa sau 15 ngày từ khi chốt dữ liệu trên hệ thống.  

 SeABank thống kê danh sách Khách hàng nhận giải và gửi tặng eVoucher cho KH qua 

SeAMobile/ SeANet. 

 KH kiểm tra e-Voucher nhận được bằng cách đăng nhập SeAMobile; chọn mục “Khuyến 

mại, quà tặng” (logo hình hộp quà ở thanh công cụ dưới cùng màn hình). 

 Tại thời điểm chi thưởng, nếu Dịch vụ eBank của KH ở trạng thái không hoạt động, 

thì SeABank sẽ xét thưởng cho KH đủ điều kiện sớm nhất tiếp theo. 

 eVoucher quà tặng có thể được thay thế bằng tiền mặt có giá trị tương đương vào tài khoản 

thanh toán của khách hàng hưởng ưu đãi vào cuối chương trình tùy theo tình hình triển khai 

chương trình và tình hình KH sử dụng eVoucher được tặng, đảm bảo tối đa số lượng KH 

được nhận ưu đãi. 

 SeABank giữ toàn quyền chấm dứt, thay đổi hay bằng cách khác xử lý chương trình 

khuyến mãi tại bất kỳ thời điểm nào, đảm bảo phù hợp với quy định của Pháp luật. 

 Nếu có thay đổi, bổ sung thể lệ của chương trình, SeABank sẽ có thông báo chính thức tại 

website www.seabank.com.vn hoặc www.seaoffers.seabank.com.vn 

 Tổng ngân sách chương trình là 500,000,000 VND (Bằng chữ : Năm trăm triệu đồng 

chẵn); trong đó, ưu đãi về doanh số giao dịch và số lượng giao dịch có ngân sách như nhau 

và bằng 250,000,000 VND (Hai trăm năm mươi triệu đồng chẵn) – đã bao gồm thuế, phí 

nếu có. 

http://www.seaoffers.seabank.com.vn/

