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1. Definisi: 

a. “Produk TMRW Yang Memenuhi Syarat” berarti a (i) Rekening TMRW Everyday, atau (ii) Kartu Kredit TMRW;  

b.  “Promosi” berarti promosi, program atau kampanye yang kami jalankan untuk TMRW;  

c. “Periode Promosi” berarti jangka waktu yang kami tetapkan di mana kami menjalankan Promosi ini. 

 

2. Untuk memenuhi persyaratan mengikuti Promosi ini, Anda: 

a. harus memenuhi syarat untuk mengajukan permohonan atas suatu Produk TMRW Yang Memenuhi Syarat;  

b. saat ini belum menjadi nasabah TMRW; dan 

c. belum pernah menjadi nasabah TMRW sebelumnya.  

 

3. Untuk mengikuti Promosi ini, Anda: 

a. harus berhasil mengajukan permohonan atas paling tidak satu (1) Produk TMRW Yang Memenuhi Syarat selama 

Periode Promosi;  

b. harus berhasil melakukan setidaknya satu (1) Tindakan Syarat (sebagaimana didefinisikan di bawah).  

 

4. “Tindakan Syarat” mengacu pada hal-hal berikut: 

• Untuk Rekening TMRW: 
Anda  top up setidaknya Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah (Rp1.500.000,-) di Rekening TMRW Anda dan 
melakukan dua (2) kali transaksi menggunakan Aplikasi TMRW dan/ atau Kartu Debit TMRW dan/ atau QR TMRW 
(quick response) dan/ atau menabung di City of TMRW (selain penarikan tunai dalam bentuk apapun dan transfer 
dana) dalam waktu tiga puluh (30) hari sejak Rekening TMRW Anda berhasil dibuka.  
 

• Untuk Kartu Kredit TMRW: 
Anda lakukan transaksi minimal akumulasi Satu Juta Rupiah (Rp1.000.000,-) atas Kartu Kredit TMRW Anda 
(selain dari transaksi penarikan tunai) dalam waktu empat puluh lima (45) hari sejak Kartu Kredit TMRW Anda 
disetujui. 

 

5. Jika Anda berhasil mengikuti Promosi ini, Anda akan berhak atas saldo Gopay (“Hadiah”). 

 

6. Anda hanya dapat menerima maksimal satu Hadiah atas setiap Tindakan Syarat (baik untuk Rekening TMRW maupun 

Kartu Kredit TMRW). Dengan kata lain, jika Anda telah melakukan satu Tindakan Syarat, Anda akan menerima satu 

hadiah; jika anda telah melakukan dua Tindakan Syarat, Anda akan menerima dua hadiah. Hadiah akan dikirimkan 

kepada Anda dalam waktu lima (5) Hari Kerja setelah menyelesaikan Tindakan Syarat. Hadiah harus ditukarkan secara 

penuh. Sisa nilai dalam Hadiah tidak dapat diuangkan maupun dicairkan dalam bentuk apapun.  

 

7. Semua permohonan Produk TMRW ditentukan menurut kebijaksanaan kami. 

 

8. Promosi ini tidak dapat digabungkan dengan Promosi TMRW lainnya. Keikutsertaan dalam Promosi ini 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. 

 

9. Pegawai PT Bank UOB Indonesia tidak berhak mengikuti Promosi ini. 
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10. Keikutsertaan dalam Promosi ini diatur oleh Syarat dan Ketentuan ini. Syarat dan Ketentuan ini harus dibaca 

bersamaan dengan Syarat dan Ketentuan Umum tentang rekening, Kartu dan Layanan untuk TMRW, Ketentuan 

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

berlaku (seluruhnya disebut “Ketentuan TMRW”). Dalam hal terjadi ketidaksesuaian (i) antara Syarat dan Ketentuan 

ini dan Ketentuan TMRW, Syarat dan Ketentuan ini akan berlaku dalam hal ketidaksesuaian tersebut; dan (ii) antara 

Syarat dan Ketentuan ini dan materi periklanan, promosi, publisitas, brosur, pemasaran atau lainnya apa pun yang 

terkait dengan atau sehubungan dengan Promosi, maka Syarat dan Ketentuan ini akan berlaku. 

 

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

 

12. Dengan mengikuti program ini, Nasabah telah membaca, mengerti dan menyetujui seluruh syarat dan ketentuan 

yang berlaku. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi contact center UOB 14008. 

 

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

merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). 

 

 


