Seven Bank

Remittance Promo
Manalo ng Mega POINTS na

katumbas ng

50,000 Yen

na plane ticket mula sa Airtrip!

Promo Period

Mula Disyembre 1, 2017 hanggang Enero 31, 2018

Promo Overview
20 winners ang swerteng mapipili na manalo ng 50,000 points mula sa Airtrip, kapag
nagremit ng mahigit na 5X sa panahon ng promo. (Hindi na kailangan mag-entry)

Ano ang Airtrip Points?

Ang points ay maaaring gamitin sa pagbili ng plane ticket mula sa website ng "Airtrip" operated by
Evolable Asia Co., Ltd. (Ang 1 point = 1 yen)

Airtrip

Paalaala
May takdang panahon na aabutin para sa pagbukas ng Seven Bank account na may remittance service, manyaring agapan ang pag-open ng account upang makasali dito.
Dahil sa ipinatupad na My Number Law noong Enero 1, 2016, kinakailangan na ipasa ang anumang dokumento na may kinalaman sa My Number or Individual Number
upang makapagpadala sa ibang bansa. Tandaan na ang iyong remittance service ay mananatiling di magagamit habang hindi ipinapasa ito sa aming tanggapan.
Hindi makakasali kapag ang Seven Bank ay closed account na o may mali sa numero ng telepono at kapag hindi makontak ng aming tangapan sa panahon ng promo.
Ang wala pang account ng Seven Bank o walang transaksyon sa remittance ay hindi makakapagrehistro sa membership site ng Airtrip.
Hindi makakasali sa raﬄe ang sinumang napatunayan na may hindi naaangkop na transaksyon na ginaganap.

Paraan para makakuha ng points.

1

Magremit ng mahigit
5 beses sa panahon ng
promo.

2

Winner Raﬄe Draw

3

Ang napiling nanalo ay
makakatanggap ng tawag
mula sa Seven Bank.
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Magpa-member sa Airtrip at sundin
ang pamamaraan na ibibigay sa
telepono.

5

Ang points na naipon ay matatanggap sa
kalagitnaan ng Marso 2018.
Maaaring makita ang points sa members page
ng Airtrip.
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Hindi makakatanggap ng tawag kapag may mali sa numero ng telepono na inirehistro sa Seven Bank. Kung may pagbabago

sa numero ng inyong telepono, ito ay manyaring ayusin sa online banking o itawag at ipaalam sa Seven Bank customer center.
※Ang suwerteng mananalo ay tatawagan ng aming tanggapan.

Mag apply dito para sa remittance service
ng Seven Bank.

Napakadaling mag-open ng account!
Dito para sa iba pang detalye ng
Seven Bank International Money Transfer App.

Tumawag sa Seven Bank International Money Transfer Service Customer Center
●Para sa katanungan

Tagalog

0120-677-874

10:00 - 20:00 Linggo hanggang Biyernes.

Disyembre 1,2017 Kasalukuyan

