KETENTUAN KHUSUS UNTUK KARTU KREDIT TMRW
1. Umum
1.1 Dengan mengajukan atau menggunakan Kartu Kredit TMRW (“Kartu”) Anda dianggap telah membaca, memahami,
dan menerima Syarat dan Ketentuan ini (“Ketentuan” ini).
1.2 Ketentuan ini merupakan tambahan dan harus dibaca bersama-sama dengan ketentuan berikut ini:
(a)

Syarat dan Ketentuan Umum yang Mengatur Rekening, Kartu, dan Layanan untuk TMRW (“Ketentuan
Umum”);

(b)

syarat dan ketentuan dari dokumen atau perjanjian lain yang mengatur hubungan Anda dengan kami.

(a)

dan (b) di atas secara bersama-sama disebut sebagai “Ketentuan Lain”.

1.3 Kata-kata dan ungkapan yang didefinisikan di dalam Ketentuan Umum akan, kecuali dinyatakan lain dalam
Ketentuan ini, memiliki arti yang sama dalam Ketentuan ini.
1.4 Ketentuan ini dan Ketentuan Lain berlaku untuk penggunaan Kartu Anda, serta layanan apa pun yang kami berikan
kepada Anda sehubungan dengan Kartu tersebut.
1.5 Ketentuan ini akan berlaku di atas Ketentuan Lain jika terdapat ketidaksesuaian sepanjang diperlukan untuk
memberlakukan Ketentuan ini.
2. Fitur Kartu
2.1 Kartu ini dilengkapi dengan cashback 1% untuk kategori transaksi berikut ini:
(a)

Transaksi restoran;

(b)

Transaksi supermarket dan minimarket; dan

(c)

Transaksi transportasi.

sebagaimana tertera pada Bagian 1 Lampiran A dari Ketentuan ini (“Kategori Cashback Baku”). Setiap transaksi
yang termasuk pada Kategori Cashback Baku akan ditentukan berdasarkan Merchant Category Codes (“MCC”).
2.2 Kartu ini juga dilengkapi dengan cashback 0,2% untuk seluruh transaksi lainnya selain dari transaksi Kategori
Cashback Baku dan transaksi dari Kategori yang Dikecualikan (sebagaimana didefinisikan di bawah ini).
2.3 Kami dapat mengubah Kategori Cashback Baku dan persentase cashback terkait dari waktu ke waktu dan
memberitahukan perubahan tersebut sesuai dengan ketentuan Hukum yang Berlaku.
2.4 Kami dapat menawarkan Skema Hak Istimewa yang dipersonalisasi pada Kartu Anda dari waktu ke waktu.
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3. Fitur Tambahan untuk Pemegang Rekening TMRW
Catatan: Fitur tambahan ini berlaku jika Anda memiliki Rekening TMRW. Bagian ini dibaca bersama-sama dengan
Ketentuan Khusus Untuk Rekening TMRW dan Kartu Debit TMRW.
3.1 Jika Anda memiliki Rekening TMRW, dan Anda memenuhi persyaratan berikut dalam bulan yang sama, maka Anda
berhak untuk memilih 3 kategori (dari 8 kategori yang tercantum dalam Bagian 1 dan 2 Lampiran A dari Ketentuan
ini) yang mendapatkan cashback 6% pada bulan berikutnya (“Kategori Cashback yang Dipilih”):
(a)

Melakukan 2 transaksi transfer dana keluar dari Rekening TMRW Everyday Anda ke rekening lain selain
Rekening TMRW Savings Anda melalui Layanan Digital; dan

(b)

Melakukan 2 pembayaran tagihan dari Rekening TMRW Everyday Anda melalui Layanan Digital.

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.
Setiap transaksi yang termasuk pada Kategori Cashback yang Dipilih akan ditentukan berdasarkan MCC.
3.2 Namun, jika Anda tidak lagi memenuhi ketentuan di atas yang ditetapkan oleh kami pada bulan berikutnya, Kategori
Cashback yang Dipilih dan cashback 6% terkait untuk bulan selanjutnya akan merujuk kembali pada Kategori
Cashback Baku dan cashback 1% terkait. Kami dapat mengubah persyaratan dari waktu ke waktu dan akan
menginformasikannya kepada Anda selambat-lambatnya 30 Hari Kerja sebelum perubahan berlaku efektif atau
dalam suatu periode yang lebih singkat dalam hal kami diharuskan untuk segera melakukan perubahan tersebut
berdasarkan Hukum yang Berlaku.
3.3 Sepanjang diperbolehkan, Anda dapat memilih Kategori Cashback yang Dipilih, dengan catatan sebagai berikut:

(a) Anda hanya dapat melakukannya satu kali per bulan kalender;
(b) kategori Cashback Baku tidak lagi berlaku; dan
(c) Anda akan mendapatkan cashback 0,2% pada seluruh transaksi selain transaksi Kategori Cashback yang
Dipilih dan transaksi Kategori yang Dikecualikan.
4. Cashback
4.1 Cashback akan dihitung berdasarkan tanggal di mana transaksi yang bersangkutan tercatat (posted) dalam sistem
kami dan ditabulasikan setiap akhir bulan kalender. Cashback akan diberikan ke rekening Kartu Anda pada Hari
Kerja kedua bulan berikutnya.
4.2 Penentuan cashback yang diberikan adalah atas wewenang kami, dan kami dapat mengubah nilai(-nilai) persentase
cashback setiap saat. Dalam hal tersebut, kami akan memberitahukan Anda selambat-lambatnya 30 Hari Kerja
sebelum perubahan berlaku efektif atau dalam suatu periode yang lebih singkat dalam hal kami diharuskan untuk
segera membuat perubahan berdasarkan Hukum yang Berlaku.
4.3 Minimum total cashback yang diberikan setiap bulan kalender ke rekening Kartu Anda adalah Rp50.000. Cashback
tidak akan diberikan jika Anda tidak memenuhi jumlah minimum cashback yang disyaratkan.
4.4 Maksimum total cashback yang diberikan setiap bulan kalender ke rekening Kartu Anda adalah Rp200.000.
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4.5 Cashback yang diberikan tidak dapat:
(a)

dikonversi ke atau ditukar dengan uang tunai;

(b)

ditransfer atau dibayarkan kepada siapa pun dengan cara apa pun; atau

(c)

digunakan untuk menyelesaikan atau membayar kewajiban lain apa pun dari siapa pun.

4.6 Cashback tidak akan diberikan untuk setiap transaksi yang dibatalkan. Tidak ada pembayaran atau kompensasi apa
pun yang akan diberikan untuk setiap cashback yang dibatalkan. Jika transaksi dibatalkan setelah diberikan dan
digunakannya cashback untuk transaksi tersebut, kami akan menagih cashback itu ke rekening Kartu Anda.
5. Pengecualian
5.1 Cashback tidak akan diberikan sehubungan dengan jenis transaksi berikut:
(a)

setiap kategori pembayaran asuransi;

(b)

setiap kategori penukaran uang;

(c)

setiap kategori reksadana;

(d)

setiap kategori transaksi tarik tunai;

(e)

setiap pembayaran angsuran;

(f)

setiap biaya keterlambatan pembayaran atau biaya bunga;

(g)

setiap biaya yang terutang ke Bank (atau pihak ketiga lainnya) untuk mentransfer saldo debit pada kartu kredit
lainnya ke Kartu;

(h)

setiap bungadan biaya (termasuk tapi tidak terbatas pada tarik tunai, biaya tahunan, bulanan dan biaya lainnya)
yang dikenakan oleh Bank dari waktu ke waktu; dan

(i)

setiap transaksi lain apa pun yang ditentukan oleh Bank.

Transaksi pada kategori (a) sampai (i) di atas secara bersama-sama disebut sebagai “Kategori yang
Dikecualikan”.
5.2 Kami dapat mengubah daftar Kategori yang Dikecualikan dan memberitahukannya kepada Anda selambatlambatnya 30 Hari Kerja sebelum daftar baru berlaku efektif atau dalam suatu periode yang lebih singkat dalam hal
kami diharuskan untuk segera melakukan perubahan tersebut berdasarkan Hukum yang Berlaku.
6. Batas Transaksi
6.1 Kami dapat memperbolehkan
berikut (“Limit Transaksi”):

Anda untuk menentukan limit transaksi Kartu atas kategori transaksi sebagai

(a)

transaksi daring (online);

(b)

transaksi belanja ritel;

(c)

tarik tunai di ATM; dan

(d)

jenis-jenis transaksi lain apa pun sebagaimana dapat kami beritahukan kepada Anda dari waktu ke waktu.

6.2 Anda bertanggung jawab untuk memastikan bahwa transaksi Anda tidak melampaui Limit Transaksi
6.3 Anda harus membayar seluruh jumlah yang melebihi Limit Transaksi.
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7. Laporan
Laporan Elektronik untuk rekening Kartu Anda akan tersedia untuk dilihat dan diunduh melalui Layanan Digital kami.
8. Program Flexi Repayment
8.1 Anda dapat melakukan konversi atas transaksi Kartu Anda yang belum ditagih dalam tagihan Kartu menjadi cicilan
dengan jumlah, jangka waktu, dan suku bunga yang kami tentukan (“Program Flexi Repayment”), dengan
ketentuan sebagai berikut:
(a) Persyaratan pembayaran minimum yang ditetapkan dalam Ketentuan Umum tetap berlaku
(b) Minimum nilai per transaksi yang dapat dikonversi menjadi cicilan adalah Rp500.000 untuk jangka waktu 3
bulan, 6 bulan atau 12 bulan; dan
(c) transaksi Kartu yang dikonversi tidak lebih 5 transaksi per satu permintaan konversi cicilan.
8.2 Program Flexi Repayment hanya berlaku untuk transaksi pembelanjaan ritel Kartu dan tidak berlaku untuk transaksi
tarik tunai secara manual atau otomatis, pembayaran bunga,atau pembayaran angsuran/cicilan, dan biaya, beban
atau transaksi lainnya yang tidak diizinkan menurut Hukum yang Berlaku. Kami berhak untuk mengubah daftar
kategori transaksi Kartu yang berlaku untuk Program Flexi Repayment setiap saat, tanpa alasan dan tanpa
kewajiban kepada Anda, dan Anda akan diberi tahu selambat-lambatnya 30 Hari Kerja sebelum perubahan tersebut
menjadi berlaku atau dalam periode yang lebih singkat dalam hal kami diharuskan untuk segera membuat
perubahan, berdasarkan Hukum yang Berlaku.
8.3 Jumlah pembayaran angsuran Program Flexi Repayment akan dibebankan ke rekening Kartu Anda dan ditunjukkan
dalam laporan rekening Kartu bulanan Anda.
8.4 Agar memenuhi syarat untuk Program Flexi Repayment, rekening Kartu Anda harus dalam keadaan baik
sebagaimana ditentukan oleh kami.
8.5 Anda tidak akan menerima cashback atas cicilan dari transaksi yang telah Anda konversi ke dalam program cicilan
Program Flexi Repayment.
9. Lain-lain
9.1 Kami berhak untuk melakukan penyesuaian terhadap cashback yang diberikan jika terdapat transaksi yang belum
tercatat pada sistem kami, dibatalkan, disengketakan atau dikembalikan, atau untuk tidak memberikan cashback
atas transaksi yang kami anggap untuk tujuan komersial atau non-pribadi atas kebijakan kami sendiri tanpa
kompensasi atau pembayaran apa pun.
9.2 Cashback hanya akan diberikan jika rekening Kartu Anda dalam keadaan baik sebagaimana ditentukan oleh kami.
Jika rekening Kartu Anda bermasalah atau ditutup atau ditangguhkan karena alasan apa pun sebelum cashback
diberikan, maka setiap cashback yang diberikan akan hangus dan Anda tidak akan berhak atas kompensasi atau
pembayaran apa pun.
9.3 Sepanjang diizinkan berdasarkan Hukum yang Berlaku, kami tidak akan bertanggung jawab atas kerugian atau
pengeluaran yang timbul dari atau sehubungan dengan keterlambatan atau kegagalan dalam transmisi atau
pencatatan (posting) transaksi Kartu atau cashback apa pun yang timbul dari peristiwa-peristiwa di luar dari itikad
buruk, kesalahan yang disengaja, atau kelalaian yang nyata dari kami.
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9.4 Walaupun kami memperbolehkan Anda melakukan pembayaran dengan angsuran, jika salah satu dari kejadiankejadian berikut ini terjadi, kami dapat meminta seluruh jumlah yang terhutang oleh Anda kepada kami seketika jatuh
tempo dan harus dibayar:
(a)
(b)
(c)

(d)

Anda gagal melakukan pembayaran pada tanggal jatuh tempo atau pada saat diminta;
jika terdapat suatu proses hukum terhadap Anda atau jika Anda dinyatakan bangkrut;
jika menurut kami terdapat perubahan material atas keadaan yang dapat berefek buruk terhadap keadaan
keuangan atau kemampuan Anda untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban Anda berdasarkan Ketentuan ini
atau Ketentuan Lain; dan/atau
jika suatu informasi atau dokumen yang diberikan kepada kami tidak akurat atau menyesatkan secara
material.

9.5 Kami dapat mengubah Ketentuan ini kapan pun tanpa alasan, sebagaimana kami anggap perlu. Kami akan
memberitahu Anda mengenai setiap perubahan pada fitur atau manfaat yang terkait dengan Kartu paling lambat 30
Hari Kerja sebelum perubahan tersebut berlaku, atau dalam periode yang lebih singkat di mana kami diharuskan
untuk membuat perubahan langsung sesuai dengan Hukum yang Berlaku atau dengan perintah dari entitas
pemerintah apa pun sehubungan dengan hal tersebut. Jika Anda memiliki keberatan atas perubahan tersebut, Anda
disarankan untuk segera mengakhiri penggunaan Kartu dan memberitahu kami mengenai keputusan Anda untuk
mengakhiri Kartu. Setiap kewajiban pembayaran yang Anda lakukan sebelum pengakhiran akan segera jatuh tempo
dan terhutang dan Anda harus menyelesaikan seluruh pembayaran terhutang sebelum pengakhiran berlaku. Jika
Anda terus menggunakan Kartu setelah perubahan baru berlaku, Anda akan dianggap telah menyetujui perubahan
tersebut tanpa syarat dan oleh karena itu perubahan baru akan mengikat Anda dan rekening Kartu Anda.
9.6 Jumlah biaya dan beban yang berlaku untuk Kartu dapat ditemukan dalam tabel Biaya dan Beban TMRW. Jumlah
biaya dan beban yang harus dibayarkan akan diputuskan dan/atau diubah oleh Bank sesuai dengan Hukum yang
Berlaku.
9.7 Kami berhak mengalihkan hak kami kepada pihak ketiga seluruh hak kami sehubungan dengan piutang terkait
dengan Kartu dengan cara memberitahu Anda secara tertulis selambat-lambatnya 30 Hari Kerja atau dalam waktu
yang lebih singkat jika dipersyaratkan oleh Hukum yang Berlaku atau oleh badan pemerintah.
9.8 PT Bank UOB Indonesia adalah lembaga perbankan yang terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan serta
merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan (“LPS”).
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Lampiran A
Setiap transaksi yang termasuk pada Kategori Cashback yang terlampir dibawah ini akan ditentukan berdasarkan MCC.
Harap diketahui bahwa MCC ditetapkan berdasarkan asosiasi kartu yang relevan (seperti MasterCard dan Visa) dan/atau
bank yang bekerja sama dengan toko/merchant, dan tidak ditentukan oleh kami.
Bagian 1: Kategori Cashback Baku
1. Transaksi Kartu di Restoran
2. Transaksi Kartu di Supermarket dan Minimarket
3. Transaksi Kartu di Transportasi
Bagian 2: Kategori Cashback Lainnya yang Memenuhi Syarat
4. Transaksi Kartu di Kecantikan dan Salon
5. Transaksi Kartu Elektronik & Gadget
6. Transaksi Kartu di Toko Fashion & Department Store
7. Transaksi Kartu di SPBU
8. Transaksi Kartu di Hotel & Travel
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