SYARAT & KETENTUAN PROGRAM
Program Cash Reward digibank Reksa Dana untuk Nasabah Segmen Treasures Private Client (“TPC”)
1. Program Cash Reward digibank Reksa Dana (“Program”) ini berlaku bagi Nasabah segmen TPC
yang melakukan transaksi pembelian atau pengalihan unit produk Reksa Dana melalui Aplikasi
digibank by DBS.
2. Cash Reward diberikan 100% senilai akumulasi biaya transaksi Reksa Dana yang dilakukan oleh
Nasabah segmen TPC melalui Aplikasi digibank by DBS pada hari yang sama, dengan maksimum
Cash Reward per hari per Nasabah sebesar Rp1.000.000
3. Maksimum Cash Reward per bulan per Nasabah sebesar Rp5.000.000
4. Transaksi dalam mata uang asing akan dihitung menggunakan kurs tanggal transaksi yang
berlaku pada PT Bank DBS Indonesia (“Bank”).
5. Cash Reward yang diberikan tidak termasuk PPN pada biaya yang telah dipotong pada saat
transaksi.
6. Periode Program yang dimaksud adalah tanggal 1 - 29 April 2022 pukul 13:00 WIB (atau sesuai
dengan jadwal Bursa Efek Jakarta).
7. Berikut ilustrasi transaksi yang berlaku:
• Nasabah segmen TPC melakukan melakukan beberapa transaksi Reksa Dana melalui Aplikasi
digibank by DBS dalam 1 hari yang sama dengan rincian sebagai berikut:

•

Transaksi

Nominal

Biaya Transaksi (di luar PPN)

Pembelian

Rp500 juta

Rp1,25 juta (0,25%)

Pengalihan

Rp2 miliar

Rp5 juta (0,25%)

Penjualan Kembali

Rp1 miliar

-

Berdasarkan data transaksi di atas:
• Total nominal transaksi: Rp2,5 miliar (penjualan kembali tidak diperhitungkan)
• Total biaya transaksi dibayar oleh Nasabah Rp6.250.000
• Cash Reward yang diterima oleh Nasabah Rp1.000.000 (sesuai batas maksimum)
Nasabah segmen TPC melakukan melakukan 2 kali transaksi pembelian produk Reksa Dana
melalui Aplikasi digibank by DBS dalam 1 hari yang sama dengan rincian sebagai berikut:
Transaksi

Nominal

Biaya Transaksi (di luar PPN)

Pembelian

Rp200 juta

Rp500.000 (0,25%)

Pembelian

Rp200 juta

Rp500.000 (0,25%)

Penjualan Kembali

Rp750 juta

-

Berdasarkan data transaksi di atas:
Total nominal transaksi: Rp400 juta (penjualan kembali tidak diperhitungkan)
Total biaya transaksi dibayar oleh Nasabah Rp1.000.000
Cash Reward yang diterima oleh Nasabah Rp1.000.000 (100% dari akumulasi biaya
transaksi)
Nasabah segmen TPC melakukan melakukan 8 kali transaksi pembelian produk Reksa Dana
melalui Aplikasi digibank by DBS dalam 1 bulan yang sama dengan rincian sebagai berikut:
Tgl
Total Biaya Transaksi
Cash Reward
Transaksi
(diluar PPN)
(Maksimum Cash Reward harian)
1-Mar-22
1.100.000
1.000.000
3-Mar-22
1.500.000
1.000.000
8-Mar-22
2.600.000
1.000.000
10-Mar-22
1.000.000
1.000.000
11-Mar-22
1.400.000
1.000.000
15-Mar-22
1.850.000
24-Mar-22
105.000
Total Cash Reward 1 – 31 Mar 2022
5.000.000
•
•
•

•

Berdasarkan data transaksi di atas:
• Total biaya transaksi dibayar oleh Nasabah dalam 1 bulan adalah sebesar Rp9.555.000
• Cash Reward pada bulan Maret 2022 yang diterima oleh Nasabah Rp5.000.000
8. Program ini tidak berlaku untuk Nasabah digibank dan Nasabah segmen Treasures.
9. Program ini berlaku untuk karyawan Bank.
10. Cash Reward akan ditransfer ke rekening utama Nasabah di Bank paling lambat hari kerja
terakhir di bulan berikutnya. Rekening Nasabah harus dalam status aktif untuk dapat menerima
Cash Reward.
11. Perhitungan saldo, dana, transaksi, dan segala data yang berkaitan dalam penentuan pemenang
akan mengikuti data yang tercatat pada Bank selama periode Program ini.
12. Bank berhak berdasarkan kebijakannya mengubah, menghapus, atau menambahkan persyaratan
dan
ketentuan
Program
ini
dengan
pemberitahuan
sebelumnya
sesuai dengan peraturan yang berlaku.
13. Apabila selama berlangsungnya Program ini ditemukan adanya kecurangan baik sengaja atau
tidak disengaja maka berdasarkan pertimbangan Bank, Bank berhak mendiskualifikasikan
Nasabah dari Program ini dan tidak memberikan Cash Reward.
14. Nasabah menyetujui untuk melepaskan dan membebaskan Bank dari segala klaim, tuntutan,
kehilangan, kerugian, dan biaya yang mungkin timbul serta dialami dan ditanggung oleh Bank
sehubungan dengan Program ini dalam hal apapun pada saat ini dan dikemudian hari selama
bukan disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian Bank yang nyata dan disengaja. Bank dengan ini
menyetujui untuk melepaskan dan membebaskan Nasabah dari segala klaim, tuntutan,
kehilangan, kerugian, biaya yang mungkin timbul serta dialami dan ditanggung oleh Nasabah
sehubungan dengan Program ini dalam hal apapun pada saat ini dan dikemudian hari selama

bukan disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian Nasabah yang nyata dan disengaja.
15. Nasabah bertanggung jawab atas kewajiban perpajakan sehubungan dengan Cash Reward yang
diterima sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku dan dapat menghubungi konsultan
pajak Nasabah apabila ada pertanyaan. Nasabah membebaskan Bank dari segala tuntutan yang
mungkin akan timbul sehubungan dengan hal tersebut
16. Syarat dan Ketentuan dari Program ini telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan termasuk peraturan OJK.
17. Untuk info lebih lanjut, silakan menghubungi DBSI Customer Centre 1500 327 atau +6221 298
52800 (dari luar Indonesia).
18. PT Bank DBS Indonesia terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta merupakan
peserta penjaminan Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS).

