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Số:             /XTTM-QLXT 

V/v xác nhận đăng ký thực hiện 

khuyến mại 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hà Nội, ngày      tháng     năm 2021 

Kính gửi: Ngân hàng TMCP Đông Nam Á 

Căn cứ Luật thương mại, Nghị định số 81/2018/NĐ-CP ngày 22 tháng 5 năm 

2018 của Chính phủ quy định chi tiết Luật thương mại về hoạt động xúc tiến thương 

mại;  

Trả lời hồ sơ kèm theo công văn số 52240.21 ngày 16 tháng 7 năm 2021 của 

Ngân hàng TMCP Đông Nam Á đăng ký thực hiện chương trình khuyến mại “Quà 

tặng từ trái tim”, Cục Xúc tiến thương mại xác nhận Ngân hàng TMCP Đông Nam Á 

thực hiện khuyến mại với nội dung sau: 

- Tên chương trình khuyến mại: Quà tặng từ trái tim 

- Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại: Các Hợp đồng Bảo hiểm nhân thọ (“Hợp 

đồng”) có hoặc không kèm theo các sản phẩm bổ trợ của Công ty TNHH Prudential 

Việt Nam (“Prudential”) được phân phối thông qua hệ thống Ngân hàng TMCP Đông 

Nam Á (“SeABank”). 

- Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại: Gói xét nghiệm Gen G_Pro hoặc 

G_Kid Pro, xe ô tô Honda City  1.5 RS (CVT), xe máy Honda Vision phiên bản tiêu 

chuẩn, xe đạp thể thao Thống Nhất mã MTB 26”-07. 

- Thời gian khuyến mại: Từ ngày 10/9/2021 đến ngày 31/12/2021. 

- Địa bàn (phạm vi) khuyến mại: Tại các chi nhánh và điểm giao dịch của 

SeABank trên toàn quốc. 

- Hình thức khuyến mại: Khuyến mại mang tính may rủi. 

- Khách hàng của chương trình khuyến mại (đối tượng được hưởng khuyến 

mại): Khách hàng mua sản phẩm Bảo hiểm nhân thọ của Prudential được phân phối 

thông qua SeABank theo quy định. 

- Cơ cấu giải thưởng: Chi tiết thể lệ kèm theo. 

Tổng giá trị giải thưởng của chương trình khuyến mại là 1.870.000.000 đồng 

(Bằng chữ: Một tỷ tám trăm bảy mươi triệu đồng chẵn). 
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- Ngân hàng TMCP Đông Nam Á có trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện 

khuyến mại trong thời hạn 45 ngày kể từ ngày kết thúc thời hạn trao thưởng của 

chương trình khuyến mại, lưu trữ và chịu trách nhiệm về các chứng từ, tài liệu liên 

quan đến báo cáo theo đúng quy định của pháp luật để phục vụ công tác thanh tra, 

kiểm tra, giám sát; 

- Trước khi thực hiện việc phát hành kèm bằng chứng xác định trúng thưởng 

(gắn kèm, đính kèm, đặt bên trong hàng hóa hoặc các cách thức khác tương tự) vào 

hàng hóa khuyến mại (nếu có), Ngân hàng TMCP Đông Nam Á phải thông báo thời 

gian và địa điểm cho Sở Công Thương nơi thực hiện việc phát hành. 

- Khi thực hiện việc tổ chức xác định khách hàng trúng thưởng (nếu có), Ngân 

hàng TMCP Đông Nam Á phải tổ chức công khai, có sự chứng kiến của khách hàng 

và phải được lập thành biên bản. 

- Việc thực hiện chương trình khuyến mại phải tuân thủ nghiêm các quy định về 

phòng chống dịch Covid 19, các quy định của pháp luật về hoạt động xúc tiến thương 

mại và các quy định pháp luật khác có liên quan. 

Nội dung thể lệ chương trình khuyến mại của Ngân hàng TMCP Đông Nam Á 

kèm theo./. 

 
Nơi nhận:     
- Như  trên; 

- Cục trưởng (để b/c); 

- Lưu: VT, QLXT. 

KT. CỤC TRƯỞNG 

PHÓ CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

Lê Hoàng Tài 

 

 














