
Giới hạn tại Seven Bank chi nhánh Nagoya Sakae

Dịch vụ chuyển tiền quốc tế của Seven Bank

Dành cho khách hàng đã giới thiệu người thân trong gia đình hay bạn bè

Dành cho khách hàng đã được giới thiệu

* Sevenprecard là thẻ thanh toán trước, có thể sử dụng tại Seven-Eleven và Dennyʼs

Cửa hàng tiếp nhận đăng ký    Seven Bank chi nhánh Nagoya Sakae Xin vui lòng xem tiếp mặt sau

Thời hạn khuyến mãi: (chủ nhật) ngày 1 tháng 12 năm 2013 ~ (thứ 2) ngày 31 tháng 3 năm 2014

Tất cả
khách
hàng

có giá trị 5000 yên
quà tặng sevenprecard*!

có giá trị 1000 yên
quà tặng sevenprecard*!

Tối đa

1000 yên cho giới thiệu 1 người

Khách hàng đã giới thiệu

Khách hàng đã được giới thiệu

Prepaid Card

trị giá 5000 yên

Khuyến mãi tối đa là 5 người

KHUYẾN MÃI DÀNH CHO GIỚI THIỆU KHÁCH HÀNG

Prepaid Card

¥1,000 ¥1,000

Tiếng Việt



Các bước tiến hành khuyến mãi

Điều kiện khuyến mãi

Những điểm lưu ý

* Trong đợt khuyến mãi này, cứ 1 khách hàng giới thiệu thì giới thiệu tới 5 người. Trường hợp giới thiệu trên 5 người, đối với 
khách hàng giới thiệu thì người thứ 6 trở đi không phải là đối tượng khuyến mãi, nhưng đối với khách hàng được giới thiệu 
thì vẫn là đối tượng khuyến mãi. 

* Khách hàng được giới thiệu sau khi đăng ký dịch vụ chuyển tiền quốc tế, với tư cách là khách hàng giới thiệu thì trường hợp 
giới thiệu cho người khác trong thời hạn khuyến mãi cũng là đối tượng khuyến mãi.

(*1) Trường hợp không mang theo thẻ rút tiền mặt của Seven Bank, thì không phải là đối tượng khuyến mãi.
(*2) Trường hợp người giới thiệu và người được giới thiệu không cùng đến cửa hàng, theo nguyên tắc thì không phải là đối 

tượng khuyến mãi
(*3) Đối với khách hàng đã từng có hợp đồng dịch vụ chuyển tiền quốc tế thì không được đăng ký.

● Để sử dụng dịch vụ chuyển tiền quốc tế của Seven Bank, cần phải đăng ký hợp dồng dịch vụ chuyển tiền quốc tế 
và mở tài khoản Seven Bank. Để mở tài khoản ngân hàng, có trường hợp mất khoảng 3 tuần. Xin vui lòng xem 
chi tiết của dịch vụ chuyển tiền quốc tế trên trang chủ chuyển tiền quốc tế Seven Bank.

 http://www.sevenbank.co.jp/soukin/vi/ 
● Trường hợp có hành động bất hợp pháp, hành động vi phạm quy định chuyển tiền quốc tế, hay trường hợp Seven 

Bank phán đoán rằng trái với những mục đích kinh doanh khác, thì không phải là đối tượng khuyến mãi.
● Xin quý khách hàng vui lòng không thực hiện những hành vi như là sử dụng mail magazine hay là trang web cá 

nhân để thông báo rộng rãi về đợt khuyến mãi này.
 Trường hợp Seven Bank phán đoán rằng có những hành vi như trên, thì không phải là đối tượng được khuyến mãi. 
● Công ty không chịu bất cứ trách nhiệm gì liên quan đến những tranh chấp giữa người giới thiệu và người được 

giới thiệu liên quan đến đợt khuyến mãi này.
● Có thể thay đổi hoặc kết thúc đợt khuyến mãi này mà không thông báo trước, rất mong quý khách thông cảm. 
● Quà tặng của đợt khuyến mãi này có trường hợp phải nộp thuế thu nhập, xin vui lòng xác nhận tại các cơ quan 

thuế vụ có thẩm quyền.

Trụ sở chính Seven Bank chi nhánh Nagoya Sakae

Ngày 30 tháng 11 năm 2013

Khách hàng giới thiệu xin vui 
lòng mang theo thẻ rút tiền 
mặt của Seven Bank(*1) và đến 
cửa hàng cùng với người thân 
trong gia đình hay bạn bè được 
giới thiệu(*2).

Khách hàng được giới 
thiệu vui lòng đăng ký 
dịch vụ chuyển tiền quốc 
tế tại cửa hàng(*3).

Sau khi hoàn thành thủ tục 
đăng ký, sẽ trao quà tặng 
sevenprecard cho cả khách 
hàng giới thiệu và khách hàng 
được giới thiệu ngay tại chỗ.
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Tàu điện ngầm Tuyến Higashiyama

Tàu điện ngầm tuyến Meijo

Chi nhánh Nagoya
Sakae

Seven Bank chi nhánh Nagoya
Sakae MAP

Khách hàng
giới thiệu

Khách hàng 
được giới thiệu

Cần phải có tài khoản của 
Seven Bank

Khi đăng ký dịch vụ chuyển 
tiền quốc tế, cần phải từ 18 
tuổi trở lên.

Xin vui lòng truy vấn theo địa 
chỉ dưới đây về những điểm 
không rõ liên quan đến nội 
dung khuyến mãi

Địa chỉ Aichi Ken, Nagoya Shi, Naka Ku, Sakae 4-2-29 1F
Thời gian
làm việc 10:00~18:00

Ngày nghỉ
định kỳ

làm việc hàng ngày bao gồm cả thứ 
bảy, chủ nhật, ngày lễ
(Tuy nhiên, trường hợp là ngày nghỉ của 
cửa hàng Ain Pharmaciez, thì chi nhánh 
không làm việc )

Địa chỉ
liên lạc 0120-447-877 (10:00~18:00)

Đ
ường O

tsu

Đường Nishiki

Đường Hirokoji

Đại lộ Hisaya

Ga Sakae, 
ra cửa “số 12”, 
đi bộ 3 phút

ngay cạnh Seven-Eleven 
(Cửa hàng trước Uỷ ban Quận 
Naka Nagoya) bên trong 
ainz & tuple (Cửa hàng nằm 
trên đường Hirokoji)


