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1. Definisi 

 

a. ”Promosi” berarti Program Pengembalian Uang Pembayaran QR ini; 

 

b. “Periode Promosi” berarti  periode yang kami putuskan (berdasarkan diskresi kami) untuk menjalankan Promosi ini, 

dan sebagaimana kami rinci dalam komunikasi kami kepada Anda (misalnya melalui halaman in-app, notifikasi, surat 

elektronik, atau materi iklan, dan sebagainya;) dan 

 

c. “Pembayaran QR” berarti suatu Transaksi QR pembayaran yang dilakukan dengan memindai suatu Kode QR dari 

Quick Response Code  Indonesian Standard (QRIS) milik mitra pedagang (merchant) melalui App. 

 

2. Promosi ini dibuka hanya untuk nasabah TMRW eksisting yang kami seleksi berdasarkan diskresi kami. Dengan turut 

serta dalam Promosi ini, Anda dianggap telah membaca, mengerti, dan menerima Syarat dan Ketentuan ini.  

 

3. Anda dapat menerima hadiah pengembalian uang berikut ini jika Anda memenuhi persyaratan berikut:- 

 

Jumlah Pengembalian Uang  Syarat-syarat 

Rp. 15.000,- 

1. Menjaga suatu Jumlah Nominal Rata-rata Bulanan (“JRB”) minimum senilai 

Rp. 5 juta dalam Rekening TMRW Everyday Anda; DAN 

2. Melakukan sedikitnya 2 transaksi pembayaran QR dengan jumlah minimum 

Rp15,000 per transaksi menggunakan Rekening TMRW Everyday Anda 

sebagai sumber dana pada bulan yang sama. 

 

Apabila transaksi dilakukan di akhir bulan dan bukan merupakan Hari Kerja, atau setelah waktu yang ditetapkan atau 

melewati batas waktu pada akhir bulan, maka transaksi tersebut akan dijalankan pada Hari Kerja pertama di bulan 

berikutnya.  

4. Anda akan berhak untuk maksimal satu hadiah pengembalian uang setiap bulan. Pengembalian uang akan dihitung 

berdasarkan tanggal transaksi terkait dicatatkan di sistem kami dan ditabulasikan pada setiap akhir bulan. Pengembalian 

uang akan dikreditkan ke Rekening TMRW Everyday Anda paling lambat setiap tanggal 15 di bulan berikutnya. Apabila 

jatuh pada hari Sabtu, Minggu atau libur nasional. maka pengembalian uang akan dikreditkan di Hari Kerja berikutnya. 

 

5. Penentuan pengembalian uang yang diberikan merupakan diskresi kami, dan setiap saat kami bisa mengubah 

besaran/jumlah pengembalian uang. Dalam hal demikian, kami akan memberitahu Anda selambatnya 30 Hari Kerja 

sebelum perubahan tersebut efektif atau dalam suatu jangka waktu yang lebih pendek ketika kami diharuskan untuk 

melakukan perubahan secepatnya sesuai dengan persyaratan cberdasarkan Hukum yang Berlaku. 

 

6. Kami dapat meniadakan pengembalian uang yang diberikan jika suatu transaksi Pembayaran QR Payment terbukti 

dikembalikan atau tidak berhasil. Tidak ada pembayaran atau ganti rugi apapun yang akan diberikan untuk 

pengembalian uang yang ditiadakan. Jika suatu transaksi dikembalikan setelah pengembalian uang untuk transaksi 

tersebut telah dihadiahkan dan digunakan, kami akan mendebit dari Rekening TMRW Everyday Anda suatu jumlah 

setara dengan pengembalian uang yang telah dihadiahkan. 

 

7. Kami mempunyai hak untuk melakukan penyesuaian terhadap pengembalian uang apapun yang diberikan, atau untuk 

tidak menghadiahkan pengembalian uang untuk transaksi Pembayaran QR yang kami anggap untuk diperuntukkan 

dengan tujuan komersial atau non-personal dengan diskresi kami sendiri tanpa pembayaran atau kompensasi apapun. 

 

8. Pengembalian uang yang dihadiahkan tidak dapat:- 
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(a) diubah menjadi atau ditukarkan dengan uang tunai; 

 

(b) ditransfer atau dibayarkan ke siapapun dengan cara apapun; atau 

 

(c) digunakan untuk menyelesaikan pembayaran atau membayar kewajiban lain apapun dari siapapun. 
 

9. Pengembalian uang hanya akan dihadiahkan jika Rekening TMRW Everyday Anda berkinerja baik sebagaimana 

ditentukan oleh kami dalam syarat dan ketentuan Promosi ini. Jika Rekening TMRW Everyday Account Anda ditutup atau 

dormant atau diblokir atas alasan apapun sebelum pengembalian uang dihadiahkan, setiap pengembalian uang yang 

dihadiahkan akan ditiadakan dan Anda tidak akan berhak untuk kompensasi atau pembayaran apapun. 

 

10. Keikutsertaan dalam Promosi ini diatur oleh Syarat dan Ketentuan ini. Syarat dan Ketentuan ini harus dibaca bersamaan 

dengan Syarat dan Ketentuan Umum yang Mengatur Rekening, Kartu dan Layanan untuk TMRW, Ketentuan Khusus 

untuk Rekening TMRW dan Kartu Debit TMRW, dan Ketentuan Khusus untuk Kartu Kredit TMRW yang berlaku 

(“Ketentuan TMRW”). Dalam hal terdapat ketidaksesuaian (i) antara Syarat dan Ketentuan ini dan Ketentuan TMRW , 

Syarat dan Ketentuan ini akan berlaku sejauh ketidaksesuaian tersebut; dan (ii) antara Syarat dan Ketentuan ini dan 

bahan iklan, promosi, publisitas, brosur, pemasaran atau lainnya yang terkait dengan atau sehubungan dengan Promosi, 

Syarat dan Ketentuan ini yang akan berlaku. 

 

11. PT Bank UOB Indonesia adalah lembaga perbankan yang terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan serta 

merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan (“LPS”). 

 

 

 


