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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 Program Reward Saldo GoPay Dari TMRW ini; 

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; dan 

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

4. Jika Anda berhasil mengikuti Promosi ini, Anda akan berhak atas saldo GoPay sebagaimana diperinci dalam tabel di 

bawah ini (“Hadiah”). Nilai masing-masing Hadiah akan berbeda-beda, tergantung dari Tindakan Syarat yang telah 

berhasil dilakukan. 

5. “Tindakan Syarat” mengacu pada yang mana pun dari yang berikut: 

• Rekening TMRW 

Mission Maksimum Hadiah yang bisa kamu terima untuk pembukaan Rekening TMRW adalah saldo 
GoPay senilai Rp300.000, dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut 
 

A SALAH SATU dari 3 (tiga) pilihan Tindakan Syarat di bawah ini: 
1. Hadiah Saldo GoPay Rp100.000 

 Menabung minimum Rp2.000.000 dalam 5 hari kalender setelah rekeningmu dibuka; 
dan 

 Setelah menabung minimum Rp2.000.000, jaga saldo harianmu minimum Rp2.000.000 
selama setidaknya 14 hari kalender. 

2. Hadiah Saldo GoPay Rp150.000 

 Menabung minimum Rp5.000.000 dalam 5 hari kalender setelah rekeningmu dibuka; 
dan 

 Setelah menabung minimum Rp5.000.000, jaga saldo harianmu minimum Rp5.000.000 
selama setidaknya 14 hari kalender. 

3. Hadiah Saldo GoPay Rp250.000 

 Menabung minimum Rp15.000.000 dalam 5 hari kalender setelah rekeningmu dibuka; 
dan 

 Setelah menabung minimum Rp15.000.000, jaga saldo harianmu minimum Rp15.000.000 
selama setidaknya 14 hari kalender. 
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B Hadiah Saldo GoPay Rp25.000 

 Melakukan salah satu Tindakan Syarat mission A; dan 

 Melakukan setidaknya 2 transaksi dengan Applikasi/QR TMRW dalam 14 hari kalender 
setelah rekeningmu dibuka, dimana setidaknya salah satu dari transaksi-transaksi tersebut 
adalah menabung di City of TMRW. 
 

C Hadiah Saldo GoPay Rp25.000 

 Melakukan salah satu Tindakan Syarat mission A; dan 

 Mendaftarkan nomor ponselmu yang terdaftar di TMRW di BI-FAST TMRW. 
 

 

• Kartu Kredit TMRW: 

Mission Maksimum Hadiah yang bisa kamu terima untuk pembukaan Kartu Kredit TMRW adalah saldo 
GoPay senilai Rp. 700.000, dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut 
 

A SALAH SATU dari 3 (tiga) pilihan Tindakan Syarat di bawah ini: 
 
1. Hadiah Saldo GoPay Rp150.000 

 Melakukan transaksi dengan minimum akumulasi transaksi Rp750.000 dengan Kartu 
Kredit TMRW dalam 45 hari kalender setelah kartumu disetujui. 
 

2. Hadiah Saldo GoPay Rp300.000 

 Melakukan transaksi dengan minimum akumulasi transaksi Rp3.000.000 dengan Kartu 
Kredit TMRW dalam 45 hari kalender setelah kartumu disetujui. 
 

3. Hadiah Saldo GoPay Rp700.000 

 Lakukan transaksi dengan minimum akumulasi transaksi Rp10.000.000 dengan Kartu 
Kredit TMRW dalam 45 hari kalender setelah kartumu disetujui. 
 

 

6. Anda dapat menerima maksimal satu Hadiah atas setiap Tindakan Syarat dari suatu mission yang memenuhi 

ketentuan. Hadiah akan dikirimkan kepada Anda dalam waktu tujuh (7) Hari Kerja setelah menyelesaikan Tindakan 

Syarat yang dipilih. Apabila jatuh pada hari Sabtu, Minggu atau libur nasional, maka Hadiah akan dikirimkan di Hari 

Kerja berikutnya. Hadiah tidak dapat diuangkan maupun dicairkan atau dipindahtangankan dalam bentuk apapun. 

7. Transaksi yang berlaku dalam penawaran ini adalah transaksi menggunakan TMRW Everyday Account dalam 

bentuk: 

- Top up GoPay / OVO/ LinkAja/ i.Saku melalui Aplikasi TMRW dalam jumlah berapapun. 
- Bayar tagihan melalui Aplikasi TMRW dalam jumlah berapapun. 
- Pembayaran dengan QR TMRW dalam jumlah berapapun. 
- Menabung ke TMRW Savings Account (City of TMRW) dalam jumlah berapapun. 
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8. Transaksi dalam penawaran ini tidak termasuk: 

- Transfer dana dalam bentuk apapun. 
- Penarikan tunai dalam bentuk apapun dengan Kartu ATM / Debit TMRW. 
- Penarikan tunai dalam bentuk apapun dengan Kartu Kredit TMRW. 
- Transaksi keuangan dalam bentuk apapun yang menggunakan rekening UOB selain TMRW Everyday 

Account 
 

9. Semua permohonan Produk TMRW ditentukan menurut kebijaksanaan kami. Keputusan PT Bank UOB Indonesia 

adalah mutlak dan tidak dapat diganggu gugat. 

10. PT Bank UOB Indonesia sewaktu-waktu menurut pertimbangannya sendiri, dapat melakukan perubahan syarat & 

ketentuan program, atau memberhentikan program dengan pemberitahuan terlebih dahulu. 

11. PT Bank UOB Indonesia berhak membatalkan pemberian hadiah tersebut jika terdapat transaksi yang terindikasi 

penipuan atau kecurangan terhadap ketentuan program. 

12. 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. 

13. Pegawai PT Bank UOB Indonesia tidak berhak mengikuti Promosi ini. 

14. Syarat dan Ketentuan ini khusus berlaku untuk Keikutsertaan Anda dalam Promosi ini. Syarat dan Ketentuan ini 

merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari 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 terjad 

ketidaksesuaian (i) antara Syarat dan Ketentuan Promosi ini dan Syarat Ketentuan TMRW Umum dan Khusus 

lainnya tersebut , maka Syarat dan Ketentuan Promosi ini akan berlaku; dan (ii) antara Syarat dan Ketentuan 

Promosi ini dan materi periklanan, publisitas, brosur, pemasaran atau lainnya apa pun yang terkait dengan atau 

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

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

16. Dengan mengikuti program ini nasabah telah membaca, mengetahui dan menyetujui seluruh syarat dan ketentuan 

yang berlaku. Untuk informasi lebih lanjut silahkan menghubungi UOB Contact Center di 14008 

 


