
PT Bank DBS Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). 

1.  Online & Redeem

 Akumulasi 1.600 Poin Rewards digibanksetara dengan Rp100.000 yang bisa kamu 

pakai untuk membayar transaksi online apapun dan kapanpun. Untuk melakukan 

penukaran ini, harap hubungi DBSI Customer Centre 0804 1500 327.

2.  Voucher/E-Voucher Redemption

 Tukarkan 5.000 poin rewards dengan voucher/e-voucher senilai Rp100.000 melalui 

Aplikasi digibank by DBS (melalui menu Rewards di akun kartu kredit mu).

3.  Keuntungan Ganda untuk E-Voucher Pilihan

 Tukarkan 5.000 poin rewards dengan e-voucher BliBli dan Traveloka senilai 

Rp200.000 melalui Aplikasi digibank by DBS (melalui menu Rewards di akun kartu 

kredit-mu). Penggunaan e-Voucher mengikuti Syarat dan Ketentuan yang berlaku 

di masing-masing merchant.

4.  Bank DBS Indonesia dari waktu ke waktu, secara mutlak dan atas kebijaksanaannya 

sendiri, berhak untuk meninjau kembali atau memutuskan partisipasimu pada 

program ini dengan pemberitahuan terlebih dahulu dengan mengacu pada 

ketentuan perundangundangan yang berlaku.

5.  Pengguna Kartu Kredit menyetujui untuk melepaskan dan membebaskan Bank DBS 

Indonesia dari segala klaim, tuntutan, kehilangan, kerugian, dan biaya yang mungkin 

timbul serta dialami dan ditanggung oleh Bank DBS Indonesia sehubungan dengan 

program ini dalam hal apapun pada saat ini dan dikemudian hari selama bukan 

disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian Bank DBS Indonesia yang nyata dan 

disengaja. Bank DBS Indonesia dengan ini menyetujui untuk melepaskan dan 

membebaskan Pemegang Kartu Kredit dari segala klaim, tuntutan, kehilangan, 

kerugian, biaya yang mungkin timbul serta dialami dan ditanggung oleh Pemegang 

Kartu Kredit sehubungan dengan program ini dalam hal apapun pada saat ini dan 

dikemudian hari selama bukan disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian Pemegang 

Kartu Kredit yang nyata dan disengaja.

6.  Syarat dan Ketentuan ini telah disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan 

termasuk ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

 

7.  Informasi lebih lanjut hubungi DBSI Customer Center 08041500327 atau +6221 

29852888 (dari luar Indonesia).

 

8.  

  

Informasi Biaya Iuran Tahunan Efektif 21 Desember 2020

Iuran Tahunan

Rp400.000Kartu Utama

Rp150.000Kartu Tambahan

Program Poin Rewards
Kartu Kredit digibank Live Fresh

Syarat & Ketentuan

PT Bank DBS Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). 


