
SYARAT & KETENTUAN PROGRAM PROMO PEMBELIAN SBR009 

1. Periode pembelian SBR009: 27 Januari – 13 Februari 2020 pukul 10.00 WIB 

2. Program berlaku untuk semua nasabah DBS Treasures dan Treasures Private Client (TPC), termasuk 

karyawan PT Bank DBS Indonesia (“Bank”). 

3. Program berlaku untuk Fresh Fund atau Existing Fund dan terbagi atas 2 periode pembelian: 

1) Early Bird: Nasabah melakukan transaksi pemesanan dan pembayaran SBR009 melalui aplikasi 

digibank by DBS pada tanggal 27 -31 Januari 2020  

2) Regular: Nasabah melakukan transaksi pemesanan dan pembayaran SBR009 melalui aplikasi 

digibank by DBS pada tanggal 1 - 13 Februari 2020  

Segmen 
Nasabah  

Jumlah pembelian 
SBR009 

(Rp) 

Early Bird (27 – 31 Jan 2020) Regular (1-13 Feb 2020) 

Fresh Fund Existing Fund Fresh Fund Existing Fund 

Cash reward 
(Rp net) 

Cash reward 
(Rp net) 

Cash reward  
(Rp net) 

Cash reward  
(Rp net) 

Treasures 
& 
TPC 

 500juta - < 1milliar  1.000.000 750.000 750.000 500.000 

 1milliar - < 3milliar  2.000.000 1.500.000 1.500.000 1.000.000 

 3milliar  6.000.000 4.500.000 4.500.000 3.000.000 

 

4. Existing Fund yang dimaksud adalah total dana gabungan yang dimiliki nasabah pada tanggal 31 

Desember 2019.  

Fresh Fund yang dimaksud adalah penambahan dana segar yang berasal dari luar Bank, tidak berlaku 

untuk pemindahbukuan antar rekening di Bank, tidak berasal dari saldo awal yang sudah ada didalam 

rekening nasabah di Bank sebelum periode penempatan dana dan tidak berasal dari hadiah, cashback, 

cash reward, bunga tabungan, bunga deposito atau hadiah lainnya yang diberikan oleh Bank 

5. Nasabah berhak mendapatkan cash reward untuk program Fresh Fund apabila memenuhi kriteria di 

bawah ini: 

a) Terdapat peningkatan total dana gabungan sejak tanggal 31 Desember 2019, minimum sebesar 

jumlah pembelian SBR009,  

b) Mempertahankan total dana gabungan tersebut (point 5a) sampai tanggal 19 Februari 2020.  

6. Jika kenaikan total dana gabungan lebih kecil dari jumlah pembelian SBR009, maka secara otomatis akan 

masuk dalam kategori Existing Fund. 

 Ilustrasi  Contoh 1   Contoh 2   Contoh 3   Contoh 4  

Total dana gabungan sebelum 
program dimulai (31 Desember 2019) 

800.000.000 800.000.000 800.000.000 800.000.000 

Tanggal pembelian & pembayaran 
SBR009 

28 Jan 2020 28 Jan 2020 8 Feb 2020 8 Feb 2020 

Jumlah pembelian SBR009 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 800.000.000 

Penambahan Fresh Fund selama 
periode penempatan dana  

1.000.000.000 500.000.000 1.000.000.000 - 

Total dana pada akhir periode 
program (19 Februari 2020) 

1.800.000.000 1.300.000.000 1.800.000.000 800.000.000 

Periode pembelian  Early Bird   Early Bird   Regular   Regular  

Jenis Fund 

 Fresh Fund   Existing fund  
(karena penambahan 
Fresh Fund lebih kecil 

dari jumlah pembelian 
SBR009)  

 Fresh fund   Existing 
fund  

Cash reward yang didapat Nasabah 2.000.000 1.500.000 1.500.000 500.000 



 

7. Cash reward akan dikreditkan ke rekening utama nasabah di Bank paling lambat tanggal 28 Februari 2020.   

8. Perhitungan saldo, dana, transaksi dan segala data yang berkaitan dalam penentuan pemenang akan 

mengikuti data yang tercatat pada Bank selama Periode Program. 

9. Bank berhak berdasarkan kebijakannya mengubah, menghapus, atau menambahkan persyaratan dan 

ketentuan Program dengan pemberitahuan sebelumnya sesuai dengan peraturan yang berlaku. 

10. Apabila selama Periode Program ditemukan adanya kecurangan baik sengaja atau tidak sengaja, maka 

berdasarkan pertimbangan Bank, Bank berhak mendiskualifikasi nasabah dari Program ini dan tidak 

memberikan cash reward. 

11. Nasabah dapat mengajukan keberatan dan/atau permohonan koreksi atas perbedaan perhitungan cash 

reward yang diterima selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah berakhirnya Periode Program. 

12. PT Bank DBS Indonesia terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta merupakan peserta 

penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). 

 

 

 

SYARAT & KETENTUAN PROGRAM BERHADIAH TOP UP DANA NASABAH DBS TREASURES 
PENEMPATAN SBR009 MELALUI APLIKASI DIGIBANK BY DBS 

 
1. Program Berhadiah Top Up Dana Nasabah DBS Treasures (“Program”) adalah program yang 

diselenggarakan oleh PT Bank DBS Indonesia (“Bank”) yang menawarkan hadiah dalam bentuk cash 
reward atas penempatan dana baru di produk SBR seri 009 (“SBR009”) yang dilakukan oleh nasabah 
melalui Aplikasi digibank by DBS. 
 

2. Periode Program: 27 Januari 2020 – 13 Februari 2020 
 

3. Program hanya berlaku untuk nasabah DBS Treasures terundang yang dihubungi oleh Bank melalui: 

• Email atau SMS ke nomor ponsel nasabah yang terdaftar pada Bank, atau 

• Media telekomunikasi Push Note di dalam Aplikasi digibank by DBS milik nasabah. 
 

3. Hadiah cash reward sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu Rupiah) diberikan dengan persyaratan wajib 
bagi nasabah melakukan penempatan SBR009 melalui Aplikasi digibank by DBS minimum 
Rp500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah). 
 

4. Penempatan dana SBR009 harus berasal dari dana baru dari luar Bank. 
 

5. Apabila nasabah melakukan lebih dari 1 (satu) kali penempatan SBR009 selama periode program, cash 
reward akan diberikan sesuai dengan jumlah total penempatan SBR009. 
 

6. Hadiah cash reward akan dikreditkan ke rekening tabungan nasabah paling lambat pada tanggal 28 
Februari 2020. 
 

7. Hadiah cash reward dibayarkan dengan ketentuan minimum total dana gabungan yang dimiliki nasabah di 
seluruh produk, yaitu tabungan, deposito dan produk Investasi, mengalami kenaikan sebesar minimum 
penambahan dana baru yang dilakukan untuk mengikuti Program. 
 

8. Hadiah cash reward tidak berlaku kelipatan namun berlaku ganda dengan program promo pembelian 
SBR009 Early Bird dan Regular yang diselenggarakan secara bersamaan oleh Bank dengan syarat & 
ketentuan program yang terpisah 
 

9. Pajak hadiah cash reward dibayarkan oleh Bank. 



 

10. Bank berhak berdasarkan kebijakannya mengubah, menghapus, atau menambahkan persyaratan dan 
ketentuan Program dengan pemberitahuan sebelumnya sesuai dengan peraturan yang berlaku. 
 

11. Apabila selama Periode Program ditemukan adanya kecurangan baik sengaja atau tidak sengaja, maka 
berdasarkan pertimbangan Bank, Bank berhak mendiskualifikasi nasabah dari Program ini dan tidak 
memberikan cash reward. 
 

12. Nasabah dapat mengajukan keberatan dan/atau permohonan koreksi atas perbedaan perhitungan cash 
reward yang diterima selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah berakhirnya Periode Program, 
dengan menghubungi DBS Call Center di 1500 327 atau +6221 298 52800 (dari luar negeri). 
 

13. Syarat dan Ketentuan ini telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk 
ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Lembaga Penjamin Simpanan. 
 

14. PT Bank DBS Indonesia terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta merupakan 
peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). 


