
 

NỘI DUNG ƯU ĐÃI CHƯƠNG TRÌNH 

“QUÉT QR NHANH – KINH DOANH LỘC PHÁT” 

A. Danh mục từ viết tắt 

MCQR : QR Merchant  

TKTT : Tài khoản thanh toán 

STK : Số tài khoản 

TKSĐ : Tài khoản số đẹp 

ĐVKD : Đơn vị kinh doanh 

KH : Khách hàng 

B. Giải thích từ ngữ 

TT Từ ngữ Giải thích từ ngữ 

1 QR Merchant Các cá nhân/ hộ kinh doanh/ Tổ chức cung ứng hàng hóa dịch vụ, 

chấp nhận cho khách hàng thanh toán tiền hàng hóa dịch vụ bằng 

hình thức thanh toán/ chuyển khoản qua mã QR do SeABank cung 

cấp. 

2 QR Merchant 

active  

Là các TK MCQR có phát sinh tối thiểu 01 giao dịch ghi có trong 3 

tháng gần nhất. 

3 Doanh thu hợp lệ Là tổng các giao dịch hợp lệ được tính vào doanh thu hoàn tiền. 

Doanh thu được nhắc đến tại văn bản này được hiểu là doanh thu hợp 

lệ. 

4 Giao dịch hợp lệ Là các giao dịch ghi có, làm tăng số dư tài khoản của MCQR; phát 

sinh đầu tiên và tối thiểu 20,000 VNĐ/ giao dịch của STK chuyển 

tiền vào TKTT của MCQR trong toàn bộ thời gian diễn ra chương 

trình. 

5 Giao dịch không 

hợp lệ 

Là các giao dịch mà SeABank xác định có dấu hiệu gian lận như 

trùng; lặp số tiền; chuyển qua lại liên tiếp trong ngày và/ hoặc liên 

tiếp nhiều ngày; chuyển qua lại cùng chủ tài khoản; giao dịch ghi có 

như giải ngân, thấu chi, trả thưởng từ tài khoản nội bộ SeABank; 

giao dịch ghi có của giao dịch hoàn/ hủy… 

6 SDBQ/ tháng Số dư bình quân/ tháng của TK MCQR được tính bằng tổng số dư 

cuối ngày trong tháng chia cho số ngày thực tế tháng dương lịch. 

Ví dụ: KH mở TK MCQR ngày 30/01/2023.  



 

SDBQ tháng 01/2023 của KH = [Tổng số dư cuối ngày 30 và 31]/ 31 

(là số ngày thực tế tháng 01/2023) 

 

C. Thời gian áp dụng: Từ nay đến 30/11/2023 hoặc tới khi hết ngân sách chương trình tùy 

theo điều kiện nào đến trước. 

D. Chương trình ưu đãi 

TT Chương trình Nội dung Điều kiện áp dụng 

1 Ưu đãi khi mở 

TKSĐ 

- Tặng Tài khoản số đẹp: 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 

- KH phải nộp/ chuyển khoản tối 

thiểu 1,000,000 VNĐ vào TKSĐ 

để kích hoạt. Sau 01 (một) ngày 

phát sinh giao dịch, KH mới đủ 

điều kiện để nhận các ưu đãi khác 

trong chiến dịch này. Mỗi KH chỉ 

có một TK gắn mã chiến dịch trừ 

trường hợp KH có từ 02 (hai) cơ 

sở/ địa điểm kinh doanh trở lên. 

- KH có từ 02 (hai) cơ sở/ địa điểm 

kinh doanh trở lên có thể mở tối 

đa tương ứng 02 (hai) TKSĐ với 

điều kiện hồ sơ ảnh chụp cửa 

hàng/hộ kinh doanh đính kèm với 

từng hồ sơ mở TKSĐ thể hiện 

việc kinh doanh này. 

- 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 hoặc 

bản sao đăng ký kinh doanh lưu 

cùng hồ sơ mở TKTT. 

2 Ưu đãi cho 

MCQR mở mới 

- Tặng 500,000 VNĐ vào 

TKTT của MCQR có phát sinh 

tối thiểu 10 giao dịch ghi có 

hợp lệ trong vòng 30 ngày kể 

từ ngày mở tài khoản. 

 SDBQ/ tháng tối thiểu 

2,000,000 VNĐ. 

 Ngân sách tối đa: 

3,000,000,000 VNĐ (bằng chữ: 

ba tỷ đồng chẵn) 

3 Ưu đãi thúc đẩy 

doanh thu 

MCQR mở mới 

- Hoàn tiền tối đa 1 triệu 

đồng cho MCQR có doanh 

thu đủ điều kiện như sau: 

 MCQR có tổng doanh thu 

tháng hợp lệ từ 80,000,000 

 TK MCQR có từ 20 giao dịch 

ghi có/ tháng trở lên mới được 

xét hoàn tiền trên doanh thu hợp 

lệ; 

 Không tính hoàn tiền cho giá trị 

của 10 giao dịch đầu tiên đủ 



 

VNĐ trở lên: Tặng 2% tổng 

doanh thu hợp lệ. 

 MCQR có tổng doanh thu 

tháng hợp lệ từ 20,000,000 

VNĐ đến dưới 80,000,000 

VNĐ: Tặng 1% tổng doanh 

thu hợp lệ. 

điều kiện nhận 500,000 VNĐ 

cho ưu đãi mở mới. 

 KH là MCQR mới trong năm 

2023; 

 Ngân sách tối đa ưu đãi là 

3,000,000,000 VNĐ (bằng chữ: 

ba tỷ đồng chẵn) 

4 Ưu đãi thúc đẩy 

doanh thu 

MCQR hiện hữu 

- Tặng 0,5% doanh thu 

tháng hợp lệ, tối đa 1 triệu 

đồng cho KH là MCQR của 

SeABank từ 03 tháng trở lên 

với doanh thu tháng xét hoàn 

tiền tối thiểu 20 triệu đồng. 

 TK MCQR có từ 20 giao dịch 

ghi có/ tháng trở lên mới được 

xét hoàn tiền trên doanh thu hợp 

lệ; 

 Ngân sách tối đa ưu đãi là 

3,000,000,000 VNĐ (bằng chữ: 

ba tỷ đồng chẵn). 

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. 

E. Điều kiện chung: 

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

- Không áp dụng ưu đãi đối với KH là Cán bộ nhân viên của SeAbank. 

- Trong trường hợp một KH có nhiều TK MCQR của SeABank, hạn mức nhận ưu đãi vẫn 

chỉ xét theo đầu ID KH mở tại SeABank để tránh trùng lặp. 

- Tiền sẽ được chuyển về Tài khoản của MCQR theo tháng đủ điều kiện. 

- Tại thời điểm chi thưởng, nếu Dịch vụ TKTT/ TKSĐ và eBank của KH ở trạng thái 

không hoạt động thì SeABank sẽ xét thưởng cho KH đủ điều kiện sớm nhất tiếp theo. 

- Số tiền hoàn cho KH đủ điều kiện được 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 VNĐ; Hoàn 1% doanh thu 

hợp lệ tức là 48,950,463 * 1% = 489,504 VNĐ. Như vậy, số tiền toàn sẽ là 480,000 VNĐ 

(số nguyên, chia hết cho 10,000). 

- Những giao dịch không hợp lệ, có dấu hiệu gian lận sẽ không đủ điều kiện tính hưởng ưu 

đãi. 

- TKTT của MCQR được hưởng ưu đãi phải là TKTT được nhập mã chiến dịch tại trường 

Campaign ID tại menu mở tài khoản và được trả thưởng theo thứ tự ưu tiên về thời gian 

đạt đủ điều kiện chương trình1. 

                                                      
1 Nếu hình ảnh trên hệ thống không hợp lệ hoặc Đơn vị không thể cung cấp hình ảnh theo quy định, SeABank 

có quyền từ chối chi thưởng/ hoa hồng phát sinh từ chiến dịch. 



 

- 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. 

- Sau khi chi trả, trường hợp SeABank phát hiện khách hàng không phải đối tượng của 

chương trình và không được hưởng ưu đãi, SeABank có quyền thu hồi lại các ưu đãi đã 

hưởng. 

- 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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