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THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI 

GIAO DỊCH THẬT NHANH – VOUCHER THẬT ĐÃ 

(Đính kèm công văn số:….….ngày……..tháng……..năm 2022) 

1. Thời gian khuyến mại: từ ngày 01/12/2022 đến hết ngày 31/03/2023, hoặc đến khi hết ngân 

sách khuyến mại tùy điều kiện nào đến trước 

2. Địa bàn (phạm vi) khuyến mại: Các điểm giao dịch của SeABank trên toàn quốc. 

3. Nội dung chi tiết thể lệ chương trình khuyến mại:  

a) Đối tượng áp dụng: Khách hàng cá nhân sử dụng Dịch vụ Ngân hàng điện tử (SeANet/ 

SeAMobile) để thực hiện các giao dịch chuyển khoản hoặc thanh toán hóa đơn thành công. 

b) Sản phẩm áp dụng: Dịch vụ Ngân hàng điện tử (SeANet/ SeAMobile) của SeABank 

c) Nội dung chương trình: 

- Trong thời gian diễn ra chương trình, Khách hàng sử dụng dịch vụ chuyển khoản, thanh toán 

bất kỳ trên SeANet/SeAMobile có tổng giá trị giao dịch đáp ứng điều kiện của chương trình 

và có số dư khả dụng bình quân tháng trên tài khoản thanh toán dùng để chuyển khoản/ thanh 

toán sẽ nhận được quà tặng là eVoucher sử dụng trên SeANet/ SeAMobile, cụ thể như sau: 

Ưu đãi Nhóm Khách hàng 

Điều kiện giá trị tối thiểu 

giao dịch thanh toán hóa 

đơn hoặc chuyển khoản/ 

tháng (VND) 

Giá trị E-voucher 

Khách hàng được 

nhận (VND) 

Ưu đãi 1 

Khách hàng có số dư khả 

dụng bình quân của tài 

khoản thanh toán dùng để 

chuyển khoản/ thanh toán 

trong tháng xét duyệt cao 

hơn so với số dư khả dụng 

bình quân của tài khoản 

thanh toán dùng để chuyển 

khoản/ thanh toán tháng 

11/2022 từ 15 triệu đồng 

đến dưới 30 triệu đồng. 

300,000 30,000 

Ưu đãi 2 

Khách hàng có số dư khả 

dụng bình quân của tài 

khoản thanh toán dùng để 

chuyển khoản/ thanh toán 

trong tháng xét duyệt cao 

500,000 50,000 
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Ưu đãi Nhóm Khách hàng 

Điều kiện giá trị tối thiểu 

giao dịch thanh toán hóa 

đơn hoặc chuyển khoản/ 

tháng (VND) 

Giá trị E-voucher 

Khách hàng được 

nhận (VND) 

hơn so với số dư khả dụng 

bình quân của tài khoản 

thanh toán dùng để chuyển 

khoản/ thanh toán tháng 

11/2022 từ 30 triệu đồng 

đến dưới 50 triệu đồng. 

Ưu đãi 3 

Khách hàng có số dư khả 

dụng bình quân của tài 

khoản thanh toán dùng để 

chuyển khoản/ thanh toán 

trong tháng xét duyệt cao 

hơn so với số dư khả dụng 

bình quân của tài khoản 

thanh toán dùng để chuyển 

khoản/ thanh toán tháng 

11/2022 từ 50 triệu đồng 

đến dưới 100 triệu đồng. 

1,000,000 100,000 

Ưu đãi 4 

Khách hàng có số dư khả 

dụng bình quân của tài 

khoản thanh toán dùng để 

chuyển khoản/ thanh toán 

trong tháng xét duyệt cao 

hơn so với số dư khả dụng 

bình quân của tài khoản 

thanh toán dùng để chuyển 

khoản/ thanh toán tháng 

11/2022 từ 100 triệu đồng 

đến dưới 200 triệu đồng. 

2,000,000 200,000 

Ưu đãi 5 

Khách hàng có số dư khả 

dụng bình quân của tài 

khoản thanh toán dùng để 

chuyển khoản/ thanh toán 

3,000,000 300,000 
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Ưu đãi Nhóm Khách hàng 

Điều kiện giá trị tối thiểu 

giao dịch thanh toán hóa 

đơn hoặc chuyển khoản/ 

tháng (VND) 

Giá trị E-voucher 

Khách hàng được 

nhận (VND) 

trong tháng xét duyệt cao 

hơn so với số dư khả dụng 

bình quân của tài khoản 

thanh toán dùng để chuyển 

khoản/ thanh toán tháng 

11/2022 từ 200 triệu đồng 

đến dưới 300 triệu đồng. 

Ưu đãi 6 

Khách hàng có số dư khả 

dụng bình quân của tài 

khoản thanh toán dùng để 

chuyển khoản/ thanh toán 

trong tháng xét duyệt cao 

hơn so với số dư khả dụng 

bình quân của tài khoản 

thanh toán dùng để chuyển 

khoản/ thanh toán tháng 

11/2022 từ 300 triệu đồng 

đến dưới 500 triệu đồng. 

5,000,000 500,000 

Ưu đãi 7 

Khách hàng có số dư khả 

dụng bình quân của tài 

khoản thanh toán dùng để 

chuyển khoản/ thanh toán 

trong tháng xét duyệt cao 

hơn so với số dư khả dụng 

bình quân của tài khoản 

thanh toán dùng để chuyển 

khoản/ thanh toán tháng 

11/2022 từ 500 triệu đồng 

đến dưới 1 tỷ đồng 

5,000,000 1,000,000 

Ưu đãi 8 

Khách hàng có số dư khả 

dụng bình quân của tài 

khoản thanh toán dùng để 

5,000,000 2,000,000 
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Ưu đãi Nhóm Khách hàng 

Điều kiện giá trị tối thiểu 

giao dịch thanh toán hóa 

đơn hoặc chuyển khoản/ 

tháng (VND) 

Giá trị E-voucher 

Khách hàng được 

nhận (VND) 

chuyển khoản/ thanh toán 

trong tháng xét duyệt cao 

hơn so với số dư khả dụng 

bình quân của tài khoản 

thanh toán dùng để chuyển 

khoản/ thanh toán tháng 

11/2022 từ 1 tỷ đồng đến 

dưới 2 tỷ đồng 

Ưu đãi 9 

Khách hàng có số dư khả 

dụng bình quân của tài 

khoản thanh toán dùng để 

chuyển khoản/ thanh toán 

trong tháng xét duyệt cao 

hơn so với số dư khả dụng 

bình quân của tài khoản 

thanh toán dùng để chuyển 

khoản/ thanh toán tháng 

11/2022 từ 2 tỷ đồng đến 

dưới 3 tỷ đồng 

10,000,000 3,000,000 

Ưu đãi 10 

Khách hàng có số dư khả 

dụng bình quân của tài 

khoản thanh toán dùng để 

chuyển khoản/ thanh toán 

trong tháng xét duyệt cao 

hơn so với số dư khả dụng 

bình quân của tài khoản 

thanh toán dùng để chuyển 

khoản/ thanh toán tháng 

11/2022 từ 3 tỷ đồng đến 

dưới 5 tỷ đồng 

10,000,000 5,000,000 

Ưu đãi 11 
Khách hàng có số dư khả 

dụng bình quân của tài 
20,000,000 10,000,000 
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Ưu đãi Nhóm Khách hàng 

Điều kiện giá trị tối thiểu 

giao dịch thanh toán hóa 

đơn hoặc chuyển khoản/ 

tháng (VND) 

Giá trị E-voucher 

Khách hàng được 

nhận (VND) 

khoản thanh toán dùng để 

chuyển khoản/ thanh toán 

trong tháng xét duyệt cao 

hơn so với số dư khả dụng 

bình quân của tài khoản 

thanh toán dùng để chuyển 

khoản/ thanh toán tháng 

11/2022 từ 5 tỷ đồng trở 

lên 

 

 Một số lưu ý và điều kiện kèm theo khác: 

- Cách tính số dư khả dụng bình quân của tài khoản thanh toán dùng để chuyển khoản/ thanh 

toán trong tháng của Khách hàng = Tổng số dư khả dụng cuối mỗi ngày của tài khoản thanh 

toán dùng để chuyển khoản/ thanh toán của Khách hàng (/) tổng số ngày thực tế trong tháng.  

- Khách hàng thuộc nhóm có số dư khả dụng bình quân của tài khoản thanh toán dùng để chuyển 

khoản/ thanh toán và chuyển khoản hoặc thanh toán trong thời gian quy định của chương trình.  

- Điều kiện tối thiểu giao dịch chuyển khoản hoặc thanh toán hợp lệ để xét tặng E-voucher = 

tổng doanh số giao dịch chuyển khoản + giao dịch thanh toán hóa đơn trên SeANet/ SeAMobile 

(thanh toán hóa đơn (điện, nước, internet, vé máy bay, bảo hiểm…) + Nạp/mua thẻ điện thoại). 

Trong đó, Khách hàng có ít nhất 01 giao dịch thanh toán hóa đơn trên SeANet/ 

SeAMobile từ 100,000 VND trở lên. 

- SeABank sẽ căn cứ vào thông tin ngày giao dịch, ngày ghi nhận giao dịch (còn gọi là ngày hệ 

thống) được lưu trữ trên hệ thống của SeABank để xác định giao dịch hợp lệ. 

- Bất cứ giao dịch nào mà liên quan đến điều tra, gian lân, giả mạo hoặc SeABank nghi vấn là 

giao dịch không hợp lệ dựa trên thông tin về thời gian, nơi thực hiện giao dịch hoặc các yếu tố 

khác sẽ bị trừ ra khỏi tổng giao dịch hợp lệ. SeABank có quyền yêu cầu Khách hàng cung cấp 

hóa đơn tài chính và các giấy tờ/thông tin bổ sung của các khoản chi tiêu để chứng minh giao 

dịch hợp lệ. Trong trường hợp Khách hàng không hoặc không thể chứng minh giao dịch hợp 

lệ, SeABank có quyền không tính các giao dịch của Khách hàng vào kết quả chương trình.  

- Thứ tự xét thưởng ưu tiên các khách hàng có giao dịch chuyển khoản, thanh toán trên 

SeANet/SeAMobile đạt đủ điều kiện trước. 
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- “Tháng” được hiểu là ngày đầu tiên đến ngày cuối cùng của tháng thực tế chốt báo cáo.  

- Trong vòng 30 ngày kể từ ngày cuối cùng của mỗi tháng, SeABank sẽ xét tặng E-Voucher cho 

Khách hàng, Khách hàng đảm bảo dịch vụ eBank của Khách hàng vẫn đang ở trạng thái hoạt 

động. 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. 

- Mỗi Khách hàng được hưởng tối đa 1 E-Voucher/ tháng trong thời gian diễn ra chương trình. 

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

từng chương trình. 

- Chương trình không áp dụng cho KH là cán bộ nhân viên đang làm việc tại SeABank. 

- Nếu được sự đồng ý của khách hàng, SeABank có quyền sử dụng tên và hình ảnh của khách 

hàng trúng thưởng cho mục đích quảng cáo thương mại. 

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

thần hợp tác với KH. Trong trường hợp các bên không đạt được thỏa thuận, tranh chấp sẽ được 

giải quyết theo quy định của pháp luật Việt Nam. 

 Quy định về việc tặng E-Voucher cho Khách hàng đủ điều kiện: 

- Trong vòng 60 ngày kể từ ngày cuối cùng của mỗi tháng, SeABank sẽ tiến hành tặng E-

Voucher theo thể lệ chương trình và danh sách Khách hàng được tặng E-Voucher được công 

bố tại website của SeABank. 

- Khách hàng bắt buộc có sử dụng dịch vụ Ngân hàng điện tử SeANet/ SeAMobile  

- Ngân sách của chương trình có giới hạn là 860 triệu đồng và có thể kết thúc trước thời gian 

quy định khi hết ngân sách, SeABank sẽ ưu tiên các Khách hàng thỏa mãn điều kiện chương 

trình sớm nhất.  

 Quy định về E-Voucher: 

- E-voucher: Là Mã khuyến mại do SeABank phát hành cho người nhận trên hệ thống Quản lý 

E-voucher. 

- Mã E-voucher được tạo trên hệ thống như sau: 

Ưu đãi Mã E-voucher 
Giá trị E-voucher Khách hàng được nhận 

(VND) 

Ưu đãi 1 GDSM01 30,000 

Ưu đãi 2 GDSM02 50,000 

Ưu đãi 3 GDSM03 100,000 

Ưu đãi 4 GDSM04 200,000 

Ưu đãi 5 GDSM05 300,000 

Ưu đãi 6 GDSM06 500,000 
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Ưu đãi Mã E-voucher 
Giá trị E-voucher Khách hàng được nhận 

(VND) 

Ưu đãi 7 GDSM07 1,000,000 

Ưu đãi 8 GDSM08 2,000,000 

Ưu đãi 9 GDSM09 3,000,000 

Ưu đãi 10 GDSM10 5,000,000 

Ưu đãi 11 GDSM11 10,000,000 

- Thời hạn sử dụng: Tối đa 30 ngày kể từ khi E-voucher được phát hành thành công trên hệ 

thống SeABank. Sau thời gian này, E-Voucher sẽ hết hiệu lực và không sử dụng được nữa. 

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

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

- Nguồn tiền KH sử dụng: Tất cả tài khoản của KH 

- Số lần sử dụng: Mỗi eVoucher chỉ được sử dụng 1 lần trong suốt chương trình. 

- Loại giao dịch áp dụng: Tất cả các giao dịch qua SeANet/ SeAMobile 

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

 Hướng dẫn sử dụng E-Voucher: 

 Bước 1: Khách hàng chọn mục Khuyến mại, 

quà tặng trên SeAMobile/SeANet. Tại Quà tặng 

SeABank, chọn Sử dụng eVoucher.  

 Bước 2: Khách hàng chọn loại giao 

dịch để thực hiện thanh toán, sau đó 

chọn Tiếp tục. 
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 Bước 3: Khách hàng nhập/chọn đầy đủ các 

thông tin giao dịch (Chọn Mã khuyến mãi là 

Mac eVoucher hiển thị ở Bước 1), sau đó chọn 

Tiếp tục. 

 Bước 4: Khách hàng xác thực giao dịch 

bằng SMS OTP hoặc Soft OTP, sau đó 

chọn Tiếp tục để hoàn tất giao dịch 

 
 

 Bước 5: Ngay sau khi giao dịch thành công, khách hàng sẽ nhận được số tiền tương đương 

giá trị của E-Voucher vào tài khoản thanh toán mặc định của khách hàng tại SeABank. 

 

4. Đầu mối giải đáp thắc mắc cho khách hàng về các vấn đề liên quan đến chương trình 

khuyến mại 

- 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 247 - Điện thoại: 1900 555 587, Email: contact@seabank.com.vn. 

 

mailto:contact@seabank.com.vn

