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NGÂN HÀNG TMCP ĐÔNG NAM Á 

198 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội 

Tel: (+84.4)3944 8688 

Fax:(+84.4)3944 8689 

Website: www.seabank.com.vn 
 

THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH 

1. Tên chương trình: "Tiết kiệm an nhàn – Hứng ngàn quà tặng" 

2. Thời gian triển khai: từ 01/11/2022 đến hết 31/12/2022 hoặc cho đến khi hết quà tặng, tùy 

điều kiện nào đến trước. 

3. Phạm vi áp dụng: Tại tất cả các đơn vị kinh doanh trên toàn hệ thống SeABank. 

4. Nội dung triển khai: 

a. Đối tượng áp dụng: Khách hàng cá nhân (KHCN) gửi tiền kênh quầy hoặc qua kênh online 

tại SeABank 

b. Cơ cấu quà tặng: KHCN gửi tiết kiệm VND kỳ hạn từ 6 tháng trở lên theo các sản phẩm Tiết 

kiệm Lĩnh lãi cuối kỳ, Tiết kiệm Bậc Thang, Tiết kiệm Trả lãi hàng tháng, Tiết kiệm Trả lãi 

trước, Tiết kiệm Phát Lộc, Tiết kiệm gửi góp Vun Đắp tương lai, Chứng chỉ tiền gửi (CCTG) 

và các sản phẩm huy động khác theo từng thời kì, nhận được quà tặng tương ứng:  

Đối 

tượng 
Kì hạn 

Số tiền gửi/Sổ tiết kiệm 

hoặc Mệnh giá của CCTG 
Quà tặng 

Số 

lượng 

KHCN 

gửi tiết 

kiệm kênh 

quầy (*) 

Từ 6 tháng đến 

dưới 18 tháng 

Từ 600 triệu đồng đến dưới 3 

tỷ đồng Bộ 4 hộp nhựa 

Lock & Lock 
4,500 

Từ 18 tháng trở lên 
Từ 200 triệu đồng đến dưới 1 

tỷ đồng 

Từ 6 tháng đến 

dưới 18 tháng 
Từ 3 tỷ đồng trở lên Bộ ấm chén Gốm 

Chu Đậu 
3,000 

Từ 18 tháng trở lên Từ 1 tỷ đồng trở lên 

KHCN 

gửi tiết 

kiệm kênh 

online 

(**) 

Từ 6 tháng đến 

dưới 18 tháng 

Từ 600 triệu đồng đến dưới 3 

tỷ đồng EVoucher trị giá 

200,000 VND 
4,500 

Từ 18 tháng trở lên 
Từ 200 triệu đồng đến dưới 1 

tỷ đồng 

Từ 6 tháng đến 

dưới 18 tháng 
Từ 3 tỷ đồng trở lên EVoucher trị giá 

400,000 VND 
3,000 

Từ 18 tháng trở lên Từ 1 tỷ đồng trở lên 

c. Lưu ý: 

- KH tham gia chương trình được tham gia đồng thời với các chương trình/ chính sách ưu đãi, 

khuyến mãi khác (nếu có). 

- Chương trình có thể kết thúc sớm khi hết số lượng quà tặng. 

- Quà tặng không được quy đổi thành tiền mặt. 

- Đối với sổ tiết kiệm mở kênh quầy: KH cam kết không tất toán trước hạn đối với các sổ tiết 

kiệm tham gia chương trình. Trường hợp tất toán trước hạn sổ tiết kiệm, KH phải hoàn trả bằng 

tiền cho SeABank toàn bộ giá trị quà tặng đã nhận. 

- Đối với sổ tiết kiệm mở qua kênh online: KH cam kết không tất toán trong vòng 30 ngày đối 

với các sổ tiết kiệm tham gia chương trình. Trường hợp tất toán sổ tiết kiệm trong vòng 30 

ngày từ ngày mở sổ, KH sẽ không được xét đủ điều kiện nhận eVoucher. 
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- Mỗi KH mỗi ngày nhận tối đa 1 quà tặng ở hạng mục (*) và/hoặc 1 quà tặng ở hạng mục (**). 

Nếu trong 1 ngày, KH đủ điều kiện nhận cả 2 loại quà tặng tại hạng mục (**) thì SeABank sẽ 

chi trả quà tặng có giá trị lớn hơn cho KH. 

- 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.  

d. Cách thức và thủ tục trao quà tặng cho KH gửi tiết kiệm kênh quầy: 

- Cách thức trao quà: SeABank trao quà trực tiếp, công khai cho KH đủ điều kiện chương trình.  

- Thủ tục trao quà: Việc trao quà phải được lập thành biên bản, có chữ kí xác nhận của KH và 

SeABank. 

e. Cách thức và thủ tục trao quà tặng cho KH gửi tiết kiệm qua kênh online: 

 Quy định về eVoucher: 

- Mã eVoucher sẽ được gửi tới các KH đủ điều kiện của chương trình qua SeAMobile/ 

SeANet theo thời gian tương ứng như sau: 

Thời gian KH gửi tiền thành công  

ghi nhận trên hệ thống SeABank 

Thời gian nhận eVoucher qua 

SeAMobile/ SeANet 

Từ 01/11/2022 đến hết 30/11/2022 Trước ngày 15/01/2023 

Từ 01/12/2022 đến hết 31/12/2022 Trước ngày 15/02/2023 

- 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. 

- Thời hạn sử dụng eVoucher là 30 ngày kể từ thời điểm cấp phát 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 50,000 VND/giao dịch. 

 


