
Syarat & Ketentuan

 
1.   Berlaku untuk Kartu Kredit Digital digibank yang diterbitkan di Indonesia 

dengan 6 digit pertama 405542, 422143, dan 541616.

2. Periode program 1 April – 30 Juni 2022, setiap hari kamis mulai pukul 10.00 
WIB.

3. Hemat 50% berlaku dengan ketentuan sebagai berikut:

4. Berlaku untuk 1 (satu) kali transaksi per 1 (satu) nomor Kartu Kredit digibank 
per 1 (satu) user ID Blibli selama Periode Promo.

5. Promo berlaku untuk pembayaran penuh (full payment) dan pembayaran 
cicilan (installment) dengan tenor sampai dengan 24 bulan.

6. Promo berlaku untuk transaksi pembelian melalui link khusus pada 
Website/aplikasi Blibli yang dikirimkan kepada Nasabah yang telah 
memenuhi syarat via SMS ke nomor Handphone yang terdaftar di sistem PT 
Bank DBS Indonesia (“DBSI”)                      

7. Kuota Promo terbatas, jika potongan harga sudah tidak terlihat ketika kode 
promo dimasukkan di halaman pembayaran, maka kuota Promo sudah habis.

8. Promo bersifat non-refundable dan tidak dapat diuangkan.       
                                        
9. Blibli berhak melakukan pembatalan transaksi atau memblokir akun pada 

Website Blibli jika ditemukan adanya kecurangan atau tidak sesuai dengan 
syarat dan ketentuan berlaku.

10. Jika terdapat atau terindikasi adanya kecurangan maka DBSI dari waktu ke 
waktu, secara mutlak dan atas kebijaksanaannya sendiri, berhak untuk 
meninjau kembali atau memutuskan partisipasi nasabah pada program ini 
dengan pemberitahuan terlebih dahulu kepada nasabah dengan mengacu 
pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

11. DBSI berhak untuk mengubah syarat dan ketentuan pada program ini 
dengan pemberitahuan kepada nasabah sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku.

12. Nasabah menyetujui untuk melepaskan dan membebaskan DBSI dari segala 
klaim, tuntutan, kehilangan, kerugian, dan biaya yang mungkin timbul serta 
dialami dan ditanggung oleh DBSI sehubungan dengan program ini dalam 
hal apapun pada saat ini dan dikemudian hari selama bukan disebabkan oleh 
kesalahan atau kelalaian DBSI yang nyata dan disengaja. DBSI 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.

13. Untuk penjelasan lebih lanjut dapat menghubungi Call Center Blibli di 
08041871871 atau DBSI Customer Centre di 08041500327.

14. Syarat dan Ketentuan ini telah disesuaikan dengan peraturan 
perundang-undangan termasuk ketentuan peraturan Otoritas Jasa 
Keuangan.

15. PT Bank DBS Indonesia (“DBSI”) terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa 
Keuangan (OJK). 

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

Produk Harga Normal (Rp)

Samsung S22 Ultra 
256GB (assorted color)

18,999,000 9,499,500

Iphone 13 Pro 256GB 
(assorted color) 20,499,000 10,249,500

LG AP551ABFA PuriCare 
Mask Wearable Air 

Purifier 2nd Gen
    1,799,000 899,500

1,349,500
PHILIPS Smart Sensing 
Air Purifier AC1215/20     2,699,000 

Samsung Earbuds Pro     2,199,000 1,099,500

JBL Horizon 2 Bluetooth 
Clock Radio Speaker

with FM Radio and DAB
1,919,200 959,600

PHILIPS HD9252/90 
Essential Air Fryer Hitam

1,899,000 949,500

Samsung watch4 44mm     2,999,000 1,499,500

Apple Airpods Pro 3,699,000 1,849,500

50% DIGISUPER50

Harga Khusus Pemegang
Kartu Kredit Digital

digibank (Rp)
Potongan Kode Promo


