Kết Nối Dài Lâu

Ngàn ưu đãi từ

SeaBank

CHO HỘIVIÊN KẾT NỐI DÀI LÂU
CỦA MOBIFONE

Từ nay đến hết ngày 31/12/2017, Quý Hội viên
hạng Kim cương, hàng Vàng, hạng Titan của
chương trình Kết nối dài lâu có thể tham dự
chương trình chuyển đổi thẻ Hội viên thông
thường sang thẻ tín dụng đồng thương hiệu Kết
nối dài lâu – SeaBank, với nhiều lợi ích như: đơn
giản hóa các thủ tục rườm rà, rút ngắn thời gian
nhận thẻ, cũng như hưởng ưu đãi miễn phí thường
niên năm đầu tiên và phí phát hành thẻ.
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ây là chương trình do
MobiFone hợp tác với Ngân
hàng thương mại cổ phần
Đông Nam Á - SeaBank triển khai. Trong
chương trình này, với từng hạng mức Hội
viên khác nhau còn kèm theo những ưu
đãi cộng thêm đặc biệt như:
Với Hội viên hạng Kim cương và
hạng Vàng sẽ giảm ngay 1.000.000 đồng/
2 lần chơi tại các sân golf của các chương
trình KNDL khi mới mở thẻ và thanh
toán bằng thẻ tín dụng đồng thương hiệu.
Đặc biệt, với Hội viên Kim cương còn
nhận ngay mức ưu đãi giảm 25% phí chơi

golf tại 4 sân golf chính: Kings Island,
Ruby Tree, Legend Hill, BRG Da Nang
Golf Club.
Với Hội viên Titan sẽ được hoàn
100% gía trị giao dịch thanh toán đầu tiên
(tối đa 300.000 đồng)
Quý Hội viên sẽ được phê duyệt
trước hạn mức thẻ tín dụng như sau:
mức 50.000.000 đồng Hội viên hạng
Kim Cương sẽ nhận được thẻ Visa hạng
Platinum; mức 40.000.000 đồng Hội viên
hạng Vàng sẽ nhận được thẻ Visa hạng
Vàng; mức 20.000.000 đồng Hội viên hạng
Titan sẽ nhận được thẻ Visa hạng Chuẩn.

Quý Hội viên muốn biết thêm thể lệ chi tiết vui lòng xem tại địa chỉ
trang web: www.seabank.com.vn hoặc liên hệ qua Tổng đài SeaBank: 1800 555 587.
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