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1. Definisi 
a. “Produk TMRW Yang Memenuhi Syarat” artinya (i) Rekening TMRW; 
b. “Promosi” artinya program Program TMRW Staff Get Member ini; 
c. “Periode Promosi” artinya periode yang dapat kami tentukan (berdasarkan diskresi kami) untuk 

menjalankan Promosi ini, dan dapat diperinci lebih jauh dalam komunikasi kami dengan Anda (contohnya 
melalui halaman aplikasi, notifikasi, surat elektronik, atau materi iklan, dan lain-lain);  

d. “Hadiah” artinya uang tunai atau kupon atau insentif lainnya yang (berdasarkan diskresi kami) dapat kami 
berikan sebagai bagian dari Promosi; dan 

 
2. Untuk memenuhi syarat sebagai seorang “Pemberi Referensi” berdasarkan ketentuan Promosi ini, Anda 

haruslah seorang nasabah TMRW dengan rekening berkinerja baik sampai dengan tanggal kami memberikan 
Hadiah kepada Anda. 

 
3. Untuk memenuhi syarat sebagai seorang “Teman Yang Direferensikan” berdasarkan ketentuan Promosi ini, 

orang tersebut harus:  
a. memenuhi syarat untuk mengajukan pendaftaran untuk suatu Produk TMRW Yang Memenuhi Syarat;  
b. saat ini bukan nasabah TMRW; dan 
c. belum pernah menjadi nasabah TMRW kapan pun sebelum Promosi ini.  

 
4. Untuk berpartisipasi pada Promosi ini, Pemberi Referensi harus berhasil melakukan Referensi Yang Sukses atas 

seorang Teman Yang Direfensikan selama Periode Promosi. Referensi dapat dilakukan dengan cara mengklik 
tombol referensi di dalam aplikasi TMRW dan menyelesaikan seluruh langkah-langkah yang diperlukan untuk 
menghasilkan suatu tautan dan kode promo unik, dan memberikan tautan/kode promo ini kepada Teman Yang 
Direferensikan.  

 

5. Suatu Referensi Yang Sukses adalah ketika Teman Yang Direferensikan memenuhi persyaratan berikut:-  
a. Teman Yang Direferensikan mengajukan permohonan untuk Produk TMRW Yang Memenuhi Syarat selama 

Periode Promosi, dengan menggunakan tautan unik atau kode promosi yang dihasilkan oleh Pemberi 
Referensi-nya;  

b. Permohonan Teman Yang Direferensikan untuk Produk TMRW Yang Memenuhi Syarat disetujui oleh kami 
(berdasarkan diskresi kami); dan  

c. Teman Yang Direferensikan melakukan perbuatan-perbuatan atau transaksi-transaksi tertentu (“Tindakan 
Syarat”), sebagaimana dapat diperinci lebih jauh dalam komunikasi kami dengan Anda (contohnya melalui 
halaman aplikasi, notifikasi, surat elektronik, atau materi iklan, dan lain-lain). 
 

6. Untuk setiap Referensi Yang Sukses, baik Pemberi Referensi maupun Teman Yang Direferensikan berhak atas 
satu Hadiah, untuk setiap Tindakan Syarat yang dipenuhi oleh Teman Yang Direferensikan. Nilai Hadiah yang 
diberikan kepada Pemberi Referensi dan Teman Yang Direferensikan akan berbeda, and akan berlainan 
tergantung  pada Tindakan Syarat yang berhasil dipenuhi.  
 

7. Jika Hadiah berupa suatu insentif tunai, maka akan dikreditkan ke Rekening TMRW Pemberi Referensi/Teman 
Yang Direferensikan. 

 
8. Jika Hadiah berupa suatu insentif kupon, maka akan dikirimkan melalui Layanan Pesan Singkat (Short 

Messaging Mobile) ke nomor telepon selular yang Anda daftarkan pada kami.  
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9. Jika Hadiah berupa insentif Voucher, maka akan dikirimkan melalui notifikasi ke aplikasi TMRW milik Anda 

 
10. Hadiah akan dikreditkan/diberikan dalam 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya suatu Referensi Yang Sukses. 

 
11. Jika lebih dari satu Pemberi Referensi mereferensikan seorang Teman Yang Direferensikan yang sama, 

tautan/kode promo unik yang digunakan oleh Teman Yang Direferensikan tersebut akan digunakan untuk 
menentukan Pemberi Referensi mana yang berhasil melakukan Referensi Yang Sukses. 

 
12. Keikutsertaan dalam Promosi ini (baik sebagai Pemberi Referensi atau sebagai Teman Yang Direferensikan) 

akan membuat Anda berhak atas Hadiah yang tersedia dalam Promosi ini saja. Anda tidak akan berhak untuk 
menerima uang tunai, kupon, pemberian, hadiah, atau insentif jenis lainnya yang tersedia di promosi referensi 
atau pengenalan (onboarding) lainnya yang kami selenggarakan.  

 
13. 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. 

 
14. Semua kewajiban pajak yang timbul dari Promosi ini akan ditanggung oleh PT Bank UOB Indonesia. 

15. PT Bank UOB Indonesia adalah lembaga perbankan yang berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan serta 
merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). 

 


