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THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH “RỦ BẠN MỚI NHẬN QUÀ KHỦNG” 

1. Đối tượng áp dụng:  

- Áp dụng cho khách hàng cá nhân có sử dụng một trong các các sản phẩm dịch vụ mà SeABank cung cấp 

(sản phẩm tài khoản, sản phẩm cho vay, sản phẩm huy động, sản phẩm thẻ, sản phẩm bảo hiểm, sản phẩm 

chuyển tiền quốc tế…) giới thiệu khách hàng cá nhân mở mới và kích hoạt thành công thẻ tín dụng của 

SeABank (Sau đây gọi tắt người giới thiệu là NGT, khách hàng được giới thiệu mở thẻ tín dụng là KH). 

- Chương trình không áp dụng đối với Cán bộ nhân viên SeABank. 

2. Thời gian triển khai chương trình: 

Nội dung 
Thời gian chương trình 

Đợt 1 Đợt 2 Đợt 3 

Thời gian KH mở mới thẻ tín 

dụng  
Từ ngày 15/06/2022 đến ngày 14/09/2022 

Thời gian KH kích hoạt thẻ 
Từ ngày 15/06/2022 

đến ngày 31/07/2022 

Từ ngày 01/08/2022 

đến ngày 31/08/2022 

Từ ngày 01/09/2022 

đến ngày 30/09/2022 

Thời gian SeABank trả 

thưởng cho người giới thiệu 

Không muộn hơn 

ngày 30/09/2022 

Không muộn hơn 

ngày 31/10/2022 

Không muộn hơn 

ngày 30/11/2022 

3. Cơ cấu quà tặng: 

Hạng mục Quà tặng Số lượng 

NGT giới thiệu được KH mở thẻ tín dụng hạng chuẩn/ vàng/ 

titanium và kích hoạt thẻ trong thời gian quy định của chương 

trình được nhận quà tặng trị giá 100,000 VND/KH 

Evoucher trên 

SeANet/ SeAMobile 

trị giá 100,000 VND 

4,000 

NGT giới thiệu được KH mở thẻ tín dụng hạng platinum và 

kích hoạt thẻ trong thời gian quy định của chương trình được 

nhận quà tặng trị giá 200,000 VND/KH 

Evoucher trên 

SeANet/ SeAMobile 

trị giá 200,000 VND 

500 

4. Thể lệ chương trình: 

- Chương trình không giới hạn số lượng quà tặng cho 01 NGT.  

- Chương trình sẽ triển khai đến khi hết ngân sách hoặc hết thời hạn triển khai chương trình (tùy vào điều 

kiện nào đến trước). 

- Số lượng evoucher/ 01 người nhận: tương đương với số lượng KH đủ điều kiện mà NGT đã giới thiệu 

cho SeABank thành công đến khi hết quà tặng của chương trình 

- Thẻ tín dụng của KH phải được mở mới & kích hoạt trong thời gian quy định của chương trình.  

- Ưu đãi của chương trình chỉ được tính cho thẻ chính. 

5. Quy định về evoucher: 

- eVoucher: là Mã khuyến mại do SeABank phát hành cho người nhận trên hệ thống Quản lý eVoucher. 

- Thời hạn sử dụng: Tối đa 30 ngày kể từ khi eVoucher được phát hành thành công trên hệ thống SeABank. 
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- Loại giao dịch áp dụng eVoucher: chuyển tiền, nạp tiền, mua thẻ, thanh toán hóa đơn, thanh toán khi mua 

hàng hóa dịch vụ. 

- Giá trị giao dịch áp dụng: Tối thiểu 100,000 VND. 

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

- Cán bộ kinh doanh của SeABank có trách nhiệm gắn đầy đủ thông tin của NGT để nhận diện được trên 

hệ thống. 

 

 


