THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI “GIAO DỊCH LIỀN TAY – RINH
NGAY IPHONE 13’
1. Thời gian áp dụng: Từ ngày 01/05/2022 đến hết ngày 31/10/2022
2. Hình thức khuyến mại: Quay số xác định trúng thưởng.
3. Đối tượng hưởng khuyến mại:
Là Khách hàng Doanh nghiệp có phát sinh bất kỳ giao dịch tài chính có giá trị tối thiểu
1.000.000 VNĐ trên ứng dụng SeAMobile Biz của Ngân hàng SeABank trong thời gian
khuyến mại, các giao dịch tài chính bao gồm: giao dịch chuyển tiền (trừ giao dịch chuyển tiền
cùng chủ tài khoản), thanh toán dự nợ thẻ tín dụng, bán ngoại tệ.
4. Cơ cấu giải thưởng
- Chương trình quay số được diễn ra 01 lần/tháng trong suốt thời gian diễn ra chương trình. Tổng
số giải thưởng là 06 giải.
- Giải thưởng không được quy đổi thành tiền mặt.
5. Nội dung chi tiết chương trình khuyến mại:
5.1 Điều kiện, cách thức, thủ tục cụ thể khách hàng phải thực hiện để được tham gia chương
trình khuyến mại
- KH có thể nhận được nhiều MSDT tương ứng với số giao dịch thực hiện thành công. Cách xác
định số lượng MSDT cho KH như sau:
STT

Giao dịch

1

Chuyển tiền:
- Trong SeABank
- Ngoài SeABank
- Nhanh 247
(KHÔNG áp dụng
chuyển tiền cùng
chủ tài khoản)

2

3

Thanh toán dư nợ
Thẻ tín dụng

Mua bán ngoại tệ

Số MSDT nhận
được/giao dịch

01 MSDT/giao
dịch

01 MSDT/ giao
dịch

01 MSDT/ giao
dịch

Điều kiện

Ghi chú

Giao dịch chuyển tiền
có giá trị tối thiểu Không giới hạn
1.000.000 VNĐ/giao số lần/ngày
dịch.

Giao dịch thanh toán dư Không giới hạn
nợ Thẻ tín dụng có giá số lần/ngày
trị tối thiểu 1.000.000
VNĐ/giao dịch.
Giao dịch bán ngoại tệ Không giới hạn
có giá trị tối thiểu số lần/ngày
1.000.000 VNĐ/giao
dịch.

1

-

-

KH được tham gia và thực hiện nhiều loại giao dịch (Chuyển tiền, Thanh toán thẻ tín dụng,
Bán ngoại tệ) để tích lũy được nhiều MSDT trong suốt chương trình theo cách tính được quy
định tại thể lệ này.
Một KH có thể có nhiều MSDT. Tuy nhiên không áp dụng nguyên tắc cộng dồn số tiền giao
dịch trên tất cả các giao dịch của KH để tính số lượng MSDT mà KH nhận được.

5.2 Thời gian, cách thức phát hành bằng chứng xác định trúng thưởng
-

-

MSDT được SeABank gửi đến KH thông qua số điện thoại/email mà KH đã đăng ký với
SeABank. Nội dung thông báo qua tin nhắn SMS/email bao gồm thông tin về các MSDT mà
KH nhận được.
Thời hạn chậm nhất gửi thông báo MSDT cho KH của kỳ quay số là ngày 10 hàng tháng.

5.3 Thời gian, địa điểm, cách thức xác định trúng thưởng:

-

Tổng số buổi quay thưởng của cả chương trình là 06 buổi, mỗi tháng quay số 01 buổi để chọn
ra 01 MSDT may mắn nhất nhận giải của tháng. Thời gian tổ chức quay thưởng cụ thể như
sau:
ĐỢT QUAY

1

2

3

4

5

6
-

THỜI GIAN
15/06/2022

15/07/2022

ĐỐI TƯỢNG THAM
GIA QUAY SỐ

GIẢI THƯỞNG

Các mã số dự thưởng 01 chiếc Iphone 13 Promax
phát sinh từ 01/05/2022 128GB
đến 31/05/2022
Các mã số dự thưởng 01 chiếc Iphone 13 Promax
phát sinh từ 01/06/2022 128GB
đến 30/06/2022

15/08/2022

Các mã số dự thưởng 01 chiếc Iphone 13 Promax
phát sinh từ 01/07/2022 128GB
đến 31/07/2022

15/09/2022

Các mã số dự thưởng 01 chiếc Iphone 13 Promax
phát sinh từ 01/08/2022 128GB
đến 31/08/2022

17/10/2022

Các mã số dự thưởng 01 chiếc Iphone 13 Promax
phát sinh từ 01/09/2022 128GB
đến 30/09/2022

15/11/2022

Các mã số dự thưởng 01 chiếc Iphone 13 Promax
phát sinh từ 01/10/2022 128GB
đến 31/10/2022

Địa điểm tổ chức quay thưởng: Hội sở SeABank (198 Trần Quang Khải, P. Lý Thái Tổ, Q.Hoàn
Kiếm, TP Hà Nội) dưới sự chứng kiến của đại diện SeABank và đại diện KH.
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-

Việc quay số xác định trúng thưởng sẽ được thực hiện một cách ngẫu nhiên bằng phần mềm
quay thưởng. Phần mềm này tích hợp tự động MSDT của toàn bộ giao dịch hợp lệ. Mỗi buổi
lễ quay số sẽ chỉ trao thưởng cho 01 KH có MSDT khớp với số mà phần mềm quay được.

-

Kết quả của lễ quay số xác định trúng thưởng sẽ được lập thành văn bản và có xác nhận của
các bên chứng kiến: đại diện SeABank, đại diện KH.

5.4 . Thông báo trúng thưởng
- Trong vòng 07 ngày kể từ ngày tổ chức Lễ quay số xác định trúng thưởng, SeABank sẽ thông
báo trúng thưởng tới KH bằng một, một vài hoặc tất cả các hình thức: gọi điện, gửi sms, email
cho KH trúng thưởng theo thông tin KH đã đăng ký với SeABank.
-

Nội dung thông báo trúng thưởng tới KH gồm: MSDT KH đã trúng, giải thưởng tương ứng
với MSDT; thời gian, địa điểm, cách thức và thủ tục nhận thưởng.

5.5 Thời gian, địa điểm, cách thức và thủ tục trao thưởng
- Địa điểm trao thưởng: Việc trao thưởng sẽ được diễn ra tại điểm giao dịch của SeABank tại
Tỉnh/ Thành phố nơi KH trúng thưởng sinh sống.
-

Cách thức trao thưởng: SeABank thực hiện trao thưởng trực tiếp, công khai cho KH trúng
thưởng tại điểm giao dịch của SeABank tại Tỉnh/ Thành phố nơi KH trúng thưởng sinh sống.
Trường hợp không thể nhận thưởng, KH có thể ủy quyền cho người khác nhận thay theo quy
định của Pháp luật.

-

Thủ tục trao thưởng: Việc trao thưởng phải được lập thành biên bản, có chữ ký xác nhận của
cả KH và SeABank. KH nhận thưởng phải xuất trình các giấy tờ sau để nhận thưởng của
chương trình:


Bằng chứng xác định MSDT là tin nhắn SMS/email thông báo trúng thưởng mà SeABank
gửi cho KH.



Bản chính hoặc bản sao chứng thực của chứng minh nhân dân/căn cước công dân hoặc hộ
chiếu (còn hiệu lực) của Người đại điện pháp luật Công ty, hoặc người được ủy quyền
hợp pháp của KH.



Trường hợp KH muốn ủy quyền cho người khác nhận thay, ngoài việc xuất trình những
giấy tờ như trên, người được ủy quyền sẽ phải xuất trình bản gốc chứng minh nhân dân/căn
cước công dân hoặc hộ chiếu (còn hiệu lực) của người được ủy quyền, bản sao có chứng
thực chứng minh nhân dân/căn cước công dân hoặc hộ chiếu của KH, và bản gốc giấy ủy
quyền theo quy định pháp luật.

-

Thời hạn trao thưởng: SeABank chịu trách nhiệm trao thưởng cho các KH trúng thưởng trong
vòng 45 ngày kể từ ngày kết thúc chương trình.

-

KH trúng thưởng phải tự chịu trách nhiệm đối với các chi phí phát sinh và thuế thu nhập không
thường xuyên khi nhận thưởng.
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