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Linking Life’s Value 

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  

THẦN TÀI GHÉ THĂM, CẢ NĂM SUNG TÚC 

1. Tên chương trình thúc đẩy: “Thần Tài ghé thăm, cả năm sung túc” 

2. Thời gian triển khai:  

- Dự kiến từ ngày triển khai chương trình từ ngày 27/01/2023 đến hết ngày 01/02/2023. GĐK 

KHCN chủ động quyết định thời gian triển khai theo tình hình thực tế. 

- Hoặc khi có quyết định sửa đổi/ thay thế. 

3. Phạm vi triển khai: Tất cả các điểm giao dịch của SeABank có dịch vụ mua bán vàng 

miếng SJC và tất cả các điểm giao dịch của AJC. 

STT Đơn vị SĐT hỗ trợ 

Chi nhánh Hà Nội 

1 98 Phố Huế, Quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội 024.35146450 

2 89 Đinh Tiên Hoàng, Quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội 024.38252327 

3 239 Phố Vọng, Quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội 024.36284057 

4 537 Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội 024.33821950 

Chi nhánh Bắc Miền Trung 

5 Tầng 1 nhà B tòa nhà Tecco C1 Quang Trung, TP Vinh 0238.3588696 

6 Số 2 đường Cao Thắng, Phường Hồng Sơn, TP Vinh 0238.3588285 

Chi nhánh Thái Bình 

7 Số 81 phố Lê Lợi, Phường Đề Thám, TP.Thái Bình 0932.359.666 

 

- Ghi chú: Thông tin tham khảo trên website của AJC: http://www.ajc.com.vn/chi-nhanh 

4. Đối tượng áp dụng: CBNV SeABank, Chủ thẻ tín dụng SeABank. 

5. Hình thức triển khai: Khách hàng sử dụng thẻ tín dụng của SeABank để mua vàng, trang 

sức, các sản phẩm khác theo quy định của AJC và thanh toán qua POS của SeABank. 

6. Nội dung chương trình:  

- Hoàn tiền 10% giá trị thanh toán nhưng tối đa 300,000VNĐ/Khách hàng cho những khách 

hàng đầu tiên sử dụng thẻ tín dụng của SeABank chi tiêu tối thiểu 3 triệu đồng tại POS của 

SeABank khi mua các sản phẩm của AJC như mua vàng, trang sức hoặc các sản phẩm khác 

theo quy định của AJC. 

- Ngân sách của chương trình là 99,000,000 VND (Chín mươi chín triệu đồng). 

- Lưu ý của chương trình:  

 Thứ tự hoàn tiền thẻ tín dụng: ưu tiên các Khách hàng có giao dịch thanh toán đạt đủ 

điều kiện trước. Mỗi Khách hàng chỉ được hoàn tiền 1 lần đầu tiên và duy nhất trong 

chương trình. 

 Chương trình có thể kết thúc trước thời gian triển khai khi sử dụng hết ngân sách 

 Ưu đãi hoàn tiền sẽ được hoàn trong vòng 60 ngày kể từ ngày kết thúc chương trình 
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 Trường hợp khách hàng đã nhận được ưu đãi của chương trình Thần Tài ghé thăm, cả 

năm sung túc thì sẽ không nhận được ưu đãi của chương trình Thần Tài gõ cửa cùng 

SeAMobile và ngược lại. 

- Khách hàng được ưu đãi giá mua vàng và trang sức của AJC, cụ thể như sau: 

+ Giảm giá với mức bằng 20% của giá trị chênh lệch giữa giá mua vào và giá bán ra do 

AJC công bố nếu mua vàng truyền thống (Nhẫn tròn, Vàng thần tài, Vàng con giáp).  

+ Giảm 6% trên giá trị hóa đơn nếu mua trang sức vàng tây. 

- Lưu ý: Giá mua vào bán ra được AJC niêm yết công khai theo từng khu vực vùng miền của 

AJC gồm: Khu vực Hà Nội, Khu vực Thái Bình, Khu vực Bắc Miền Trung. 

+ Lì xì cho khách hàng SeABank Ngày Thần tài từ AJC gồm 30 lì xì tặng 30 khách mua 

hàng đầu tiên. (20.000đ/Lì xì) tại AJC Phố Huế: 98 P. Huế, Bùi Thị Xuân, Hai Bà Trưng, 

Hà Nội 

+ Lì xì cho khách hàng SeAbank Ngày Thần tài từ AJC gồm 30 lì xì tặng 30 khách mua 

hàng đầu tiên. (10.000đ/Lì xì) tại Hội sở Seabank: 198 Trần Quang Khải, Lý Thái Tổ, 

Q.Hoàn Kiếm,TP Hà Nội. 
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THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH  

THẦN TÀI GÕ CỬA CÙNG SEAMOBILE 

1. Tên chương trình thúc đẩy: “Thần Tài gõ cửa cùng SeAMobile” 

2. Thời gian triển khai:  

- Dự kiến từ ngày triển khai chương trình từ ngày 27/01/2023 đến hết ngày 01/02/2023. GĐK 

KHCN chủ động quyết định thời gian triển khai theo tình hình thực tế. 

- Hoặc khi có quyết định sửa đổi/ thay thế. 

3. Phạm vi triển khai: SeANet/ SeAMobile 

4. Hình thức triển khai: Tất cả các Khách hàng sử dụng SeANet/ SeAMobile để mua vàng 

SJC. 

5. Nội dung chương trình:  

- Tặng E-Voucher 333,333 VND/Khách hàng cho các Khách hàng đầu tiên thực thiện giao 

dịch mua vàng SJC qua SeANet/SeAMobile. Mã E-Voucher: THANTAI2023. 

- Ngân sách của chương trình: 99,666,567 VND (Chín mươi chín triệu, sáu trăm sáu mươi 

sáu nghìn, năm trăm sáu mươi bảy đồng./.) 

- Lưu ý của chương trình: 

+ Khách hàng có sử dụng SeANet/ SeAMobile 

+ Thứ tự tặng E-voucher: ưu tiên các Khách hàng có giao dịch thanh toán đạt đủ điều kiện 

trước cho đến khi sử dụng hết ngân sách của chương trình. 

+ Mỗi Khách hàng chỉ được tặng E-voucher 1 lần đầu tiên và duy nhất trong chương trình. 

Chương trình có thể kết thúc trước hạn nếu đã sử dụng hết ngân sách. E-Voucher sẽ 

được cấp phát cho Khách hàng trong vòng 30 ngày kể từ khi kết thúc chương trình. 

+ Phương thức tặng E-Voucher: Tặng E-Voucher trên App SeAMobile cho Khách hàng. 

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

trên tinh thần hợp tác với khách hàng. Trong trường hợp các bên không đạt được thỏa 

thuận, tranh chấp sẽ được giải quyết theo quy định của pháp luật Việt Nam. 

+ 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. 

+ Giao dịch chi tiêu hợp lệ được thực hiện mua vàng trên SeANet/ SeAMobile hoặc giao 

dịch tại quầy giao dịch của SeABank, và phải là các giao dịch mua bán thực tế cho mục 

đích cá nhân và được phép theo quy định của pháp luật Việt Nam. 

+ Bất cứ giao dịch nào mà 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. 
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+ Trường hợp khách hàng đã nhận được ưu đãi của chương trình Thần Tài gõ cửa cùng 

SeAMobile thì sẽ không nhận được ưu đãi của chương trình Thần Tài ghé thăm, cả 

năm sung túc và ngược lại. 

- 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: THANTAI2023. 

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

hệ thống SeABank. 

+ Loại giao dịch áp dụng E-Voucher: Áp dụng với tất cả các dịch vụ hiện có trên Ebank. 

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

+ Kênh áp dụng: SeANet/SeAMobile phiên bản có tích hợp E-Voucher. 

+ Nguồn tiền sử dụng của Khách hàng: Tất cả 

+ Số lần sử dụng eVoucher/01 người nhận: 01 lần 

 


