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THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI 

 “QUÉT QR NHANH – KINH DOANH LỘC PHÁT” 

1. Thời gian triển khai: Từ nay đến hết ngày 31/12/2022 hoặc tới khi hết ngân sách chương trình 

tùy theo điều kiện nào đến trước.  

2. Đối tượng khách hàng: Là khách hàng đã mở Tài khoản thanh toán (TKTT) thông qua chiến 

dịch phát triển mạng lưới merchant QR của SeABank và sử dụng tính năng chuyển tiền qua mã 

QR trên ứng dụng ngân hàng điện tử của SeABank.1 

3. Nội dung chương trình:  

TT Chương trình Nội dung 

1 Ưu đãi khi mở TKSĐ 

- Tặng Tài khoản số đẹp (TKSĐ) : Áp dụng ưu đãi cho TKSĐ cấu 

trúc 10/12 số 

o TKTT số đẹp loại V3,V4 (bao gồm tất cả các hạng). 

o TKTT số đẹp Hạng 3 (bao gồm tất cả các V từ V3-V10). 

o TKSĐ là Số điện thoại và có công thức thuộc Hạng 1, 2 của loại 

V3,V4,V5 hoặc công thức Hạng 3. 

- Giảm tối đa 50% phí niêm yết TKSĐ còn lại đối đa 30 triệu 

- Quy định chi tiết về phân loại TKSĐ theo Quyết định số 

18790/2021/QĐ-TGĐ. 

- Hồ sơ mở Tài khoản thanh toán số đẹp và Hình thức thu thập và 

xác thực Khách hàng để mở Tài khoản số đẹp cho Khách hàng 

tham gia: 

+ Hồ sơ mở TKTT số đẹp theo như Quy định thông thường khi 

Khách hàng trực tiếp ra quầy để mở TKTT số đẹp.  

+ Hình thức thu thập và xác thực: 

 ĐVKD sẽ trực tiếp hỗ trợ thu thập hồ sơ và xác thực Khách 

hàng tại nơi Khách hàng yêu cầu (/ngoài điểm giao dịch); 

Hoặc 

 ĐVKD sẽ liên hệ mời KH đủ điều kiện mở TKSD đến trực 

tiếp các ĐVKD của SeABank trên toàn hệ thống. 

- Khách hàng bắt buộc phải kích hoạt eBank (nếu chưa sử dụng dịch 

vụ eBank) 

- Không áp dụng tặng TKSĐ đối với KH là Cán bộ nhân viên của 

SeAbank. 

- KH phải nộp tối thiểu 1,000,000 VND vào TKSĐ để kích hoạt. 

- Cán bộ kinh doanh sẽ chủ động tư vấn cho khách hàng nội dung cụ 

thể về TKSĐ, chụp ảnh lại hình ảnh cửa hàng/ hộ kinh doanh khi 

đã tư vấn thành công. 

2 Ưu đãi khi mở mới 

TKTT và trở thành 

MCQR của SeABank 

- Tặng 500,000 VND vào TKTT của MCQR có phát sinh tối thiểu 

10 giao dịch cashin (giao dịch ghi có, làm tăng số dư tài khoản) từ 

10 tài khoản thanh toán khác nhau trong vòng 30 ngày kể từ ngày 

MCQR mở tài khoản thanh toán tại SeABank. 

                                                 
1 Sau đây xin gọi ngắn gọn MCQR 
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- Áp dụng cho 500 MCQR đầu tiên thỏa mãn điều kiện chương 

trình. 

- Điều kiện chương trình:  

o Giá trị tối thiểu của mỗi giao dịch ghi có: 20,000 VND/ giao 

dịch. 

o Số dư bình quân của TKTT (SDBQ)/tháng của MCQR tối thiểu: 

1,000,000 VND. 

o Những giao dịch ghi có vào TKTT, mà SeABank xác định là có 

dấu hiệu gian lận như trùng, lặp số tiền, chuyển qua lại liên tiếp 

trong ngày hay liên tiếp nhiều ngày từ cùng 1 tài khoản … sẽ 

không đủ điều kiện hưởng ưu đãi. 

o Tiền sẽ được hoàn về TKTT của MCQR thỏa mãn điều kiện 

hưởng ưu đãi sau tối đa 15 ngày kể từ ngày chốt dữ liệu. 

o Tại thời điểm chi thưởng, nếu TKTT và eBank của KH ở 

trạng thái không hoạt động thì KH sẽ không được nhận 

thưởng và SeABank sẽ xét thưởng cho KH khác đủ điều 

kiện sớm nhất tiếp theo. 

- Việc xác định khách hàng thỏa mãn các điều kiện nhận ưu đãi 

sẽ căn cứ theo kết quả lọc dữ liệu từ hệ thống SeABank.   

3 Ưu đãi cho MCQR 

theo doanh thu tháng 

- Tặng 2% doanh thu giao dịch tính theo khối lượng tiền cashin 

(giao dịch ghi có, làm tăng số dư tài khoản) vào Tài khoản thanh 

toán của MCQR trong tháng. 

- Tiền hoàn theo tháng và tổng số hoàn tối đa mỗi MCQR được 

nhận là 1,000,000 VND trong toàn thời gian diễn ra chương trình. 

- Giao dịch được tính hoàn tiền là giao dịch phát sinh đầu tiên của 

mỗi tài khoản thanh toán ghi có vào tài khoản của MCQR và có 

giá trị tối thiểu 20,000 VND/ giao dịch trong thời gian diễn ra 

chương trình. 

- Doanh thu sẽ được chốt vào cuối mỗi tháng. Tiền sẽ được hoàn về 

TKTT của MCQR sau tối đa 15 ngày kể từ ngày chốt dữ liệu. 

- Số tiền hoàn làm tròn số (là số nguyên và chia hết cho 10,000).  

Ví dụ: Doanh thu hợp lệ của MCQR trong tháng là 48,950,463 

VND; 

Hoàn 2% doanh thu hợp lệ tức là 48,950,463 * 2% = 979,009 

VND.  Số tiền hoàn sẽ là 970,000 VND (số nguyên, chia hết cho 

10,000). 

- Tại thời điểm chi thưởng, nếu Dịch vụ TKTT và eBank của 

KH ở trạng thái không hoạt động thì SeABank sẽ xét thưởng 

cho KH đủ điều kiện sớm nhất tiếp theo. 

- Những giao dịch mà SeABank xác định là có dấu hiệu gian lận 

như trùng, lặp số tiền, chuyển qua lại liên tiếp trong ngày hay liên 

tiếp nhiều ngày… sẽ không đủ điều kiện hưởng ưu đãi. 

- Việc xác định khách hàng thỏa mãn các điều kiện nhận ưu đãi 
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sẽ căn cứ theo kết quả lọc dữ liệu từ hệ thống SeABank.  

- Ngân sách tối đa ưu đãi là 1,000,000,000 VND (một tỷ đồng chẵn) 

4 Ưu đãi khi sử dụng 

tính năng chuyển tiền 

qua mã QR 

o MCQR sẽ nhận được mã quay thưởng tương ứng với số lần 

Khách hàng thanh toán chuyển tiền vào TK của MCQR. 

o Việc quay số sẽ được tổ chức vào cuối chương trình, MCQR 

may mắn nhất sẽ nhận được 01 eVoucher của SeABank trị 

giá 50,000,000 VND. (đã bao gồm thuế, phí - nếu có) 

o Cách thức nhận mã dự thưởng:  

o Số lượng mã dự thưởng tương ứng với số lượt giao dịch 

chuyển tiền ghi có hợp lệ làm tăng số dư tài khoản thanh 

toán của điểm chấp nhận thanh toán QR 

o Điều kiện: 

o Giao dịch được tính mã dự thưởng là giao dịch có giá trị tối 

thiểu 20,000 VND của TKTT khác chuyển tiền vào TKTT 

của MCQR thông qua việc quét mã QR được mã hóa cho 

TKTT của MCQR trong thời gian diễn ra chương trình. Các 

giao dịch ghi có được tính mã dự thưởng phải xuất phát từ 

các TKTT khác nhau. 

o Một giao dịch hợp lệ tương ứng với 01 (một) mã dự thưởng. 

o Danh sách các mã giao dịch của MCQR thỏa mãn điều kiện 

chương trình sẽ được xếp theo thứ tự thời gian và mã hóa 

thành dãy số để quay trúng thưởng. 

o Tại thời điểm xác định trúng thưởng, nếu Tài khoản 

thanh toán (TKTT) và eBank của KH ở trạng thái không 

hoạt động thì khách hàng phải mở lại tài khoản tại 

SeABank để nhận giải thưởng. 

o Khách hàng trúng thưởng sẽ được thông báo qua SMS đăng 

ký với Ngân hàng hoặc qua kênh thông tin chính thức của 

SeABank và nhận thưởng sau tối đa 45 ngày kể từ thời điểm 

SeABank thông báo trúng thưởng. 

o eVoucher SeABank có thời hạn tối đa 30 ngày kể từ ngày 

phát hành trên hệ thống. Giá trị eVoucher có thể quy đổi 

thành tiền vào TKTT của Khách hàng tùy theo điều kiện 

triển khai chương trình. 

o SeABank có quyền chủ động xác định những giao dịch có 

dấu hiệu gian lận như trùng, lặp số tiền, chuyển qua lại liên 

tiếp trong ngày hay liên tiếp nhiều ngày… sẽ không đủ điều 

kiện hưởng ưu đãi. 

o Ví dụ: Trong thời gian triển khai chương trình, MCQR B có 

phát sinh 6 giao dịch chuyển tiền vào tài khoản: trong đó 5 

giao dịch của cùng 1 người dùng 1 số tài khoản để chuyển 

vào và 1 giao dịch còn lại là của người khác, thì MCQR này 

sẽ nhận được tổng số mã quay thưởng như sau: 

Số mã dự thưởng = 02 (hai) mã. 
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o Vào ngày 15 hàng tháng, MCQR sẽ nhận được Thông báo 

(notification) trên ứng dụng SeAMobile về số lượng mã dự 

thưởng và các mã dự thưởng được nhận. Đồng thời danh 

sách mã dự thưởng sẽ được đăng tải trên website 

www.seabank.com.vn hoặc fanpage Facebook của SeABank 

để tất cả khách hàng tham gia đều có thể nắm rõ thông tin. 

o Đến cuối chương trình, toàn bộ mã dự thưởng sẽ được tham 

gia quay số và lựa chọn ra 01 (một) mã trúng giải duy nhất, 

các mã dự thưởng không trúng giải sẽ hết hạn và không còn 

hiệu lực. 

- Thời gian xác định trúng thưởng: 10/01/2023. 

- Cách xác định trúng thưởng:  

o Xác định khách hàng trúng thưởng bằng hình thức quay số 

trúng thưởng, sử dụng hệ thống quay số có sẵn của 

SeABank, lựa chọn ngẫu nhiên khách hàng trúng thưởng từ 

danh sách mã dự thưởng đã được công bố. 

o Khách hàng trúng thưởng là khách hàng có mã số dự thưởng 

trùng với mã số trúng thưởng được xác định qua quay số 

trúng thưởng. 

o Chỉ có một khách hàng duy nhất trúng thưởng. 

5 Ưu đãi khi vay bổ 

sung vốn phục vụ 

hoạt động sản xuất 

kinh doanh theo sản 

phẩm SeAPRO. 

- Giảm 0,2%/năm trong suốt thời gian vay so với lãi suất thông 

thường. 

- Lưu ý : Hồ sơ vay phải bao gồm giấy tờ thể hiện Khách hàng là 

Hộ kinh doanh thuộc chương trình ưu đãi. Cán bộ kinh doanh sẽ 

chủ động tư vấn cho khách hàng nội dung cụ thể về quy định vay 

vốn hiện hành của SeABank. 

4. Thông tin khác 

- SeABank có quyền chấm dứt, thay đổi chương trình khuyến mại tại bất kỳ thời điểm nào, 

đảm bảo phù hợp với quy định của Pháp luật và không ảnh hưởng đến quyền lợi của khách 

hàng. 

- 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. 

- Mọi thắc mắc về chương trình khuyến mại, khách hàng liên hệ các điểm giao dịch của 

SeABank trên toàn quốc để được giải đáp hoặc liên hệ với Hỗ trợ trải nghiệm khách hàng đa 

kênh 24/7 - Điện thoại: 1900 555 587 (phí: 1,500 đồng /phút), Email: 

contact@seabank.com.vn. 
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