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FORMULIR KEIKUTSERTAAN PROGRAM SEASONAL 2021 
PERIODE 1 – 30 JULI 2021 

 

   
Yang bertanda tangan di bawah ini: 
Produk Tabungan    : FlexiMAX / FlexiMAX iB     (pilih salah satu)  
Jenis rekening    :  single   join account (AND/OR)   (pilih salah satu)  

     

Nama Nasabah :    

(sesuai KTP/SIM/Paspor)     
No KTP / SIM/ Paspor *) :  Masa Berlaku  

Alamat  :  Kode Pos  

Telepon  :  Telpon Selular  
 

selanjutnya disebut (”Nasabah”). Sehubungan dengan keikutsertaan pada Program Seasonal Tahap 2021 (”Program”), 
Nasabah dengan ini menyatakan hal-hal sebagai berikut : 
A. Bahwa nasabah pemilik  sah rekening FlexiMAX / FlexiMAX iB (coret yang tidak perlu) di Bank Danamon Indonesia Tbk 

(“Bank Danamon”) dan dengan menandatangani Formulir Keikutsertaan Program Seasonal 2021  (“Formulir”), 
maka nasabah ikut serta dalam Program Seasonal 2021 (“Program”) dan memberikan kuasa kepada Bank Danamon 
untuk melakukan melakukan pemblokiran dana dengan detail sebagai berikut:  
Nomor CIF (hanya untuk 1 CIF) :   

Nomor Rekening  :   

Jumlah Dana Yang Diblokir :   

Periode Pemblokiran Dana : dari tanggal (tg/bl/thn) ...................................................... .... sampai dengan ............................................... ........ ....... ........ ....... ... 
B. Bahwa sehubungan dengan keikutsertaannya dalam Program Seasonal 2021, nasabah akan menerima hadiah langsung 

berupa cashback atau voucher senilai ____________________________ atas pemblokiran dana yang dilakukan yang 
selanjutnya disebut (“Hadiah Program”) dan oleh karenanya nasabah dengan ini setuju dan terikat pada syarat-syarat 

dan ketentuan “Syarat dan Ketentuan Program” berikut:   
1. 
1. Saat mengikuti program ini nasabah merupakan nasabah yang memilik i rekening aktif di Bank Danamon Indonesia 

Tbk. 
2. Program ini memberikan hadiah langsung (“Hadiah Program”) kepada Nasabah dengan berbagai alternatif hadiah 

sesuai dengan jumlah penempatan dana dan periode penempatan dana. Hadiah diberikan dalam bentuk cashback 
ataupun voucher Sodexo khusus nasabah FlexiMAX iB 

3. Ketentuan dana yang diikutsertakan dalam Program ini adalah dana yang diikutsertakan oleh Nasabah di dalam 
Program yang berasal dari rekening bank lain selain rekening yang ada di Bank Danamon atau dana segar (fresh 
fund).  

4. Perhitungan dana segar (fresh fund) adalah dana yang masuk/disetorkan ke rekening Tabungan FlexiMAX/FlexiMAX iB 
dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja terakhir. 

5. Nasabah yang mengikuti program ini wajib berhasil melakukan minimal 3 (tiga) kali transaksi finansial per bulan selama 
masa blokir (total 9 kali transaksi untuk tenor 3 bulan dan 18 kali transaksi untuk tenor 6 bulan). Transaksi finansial 
yang dimaksud adalah transaksi pembayaran dan/atau pembelian (kecuali transaksi Virtual Account) v ia E-

Channel Bank Danamon yaitu Danamon Online Banking (DOB), D-Bank, ATM, atau mesin EDC (menggunakan kartu 
debit). Apabila syarat transaksi tidak dipenuhi, nasabah dapat menggantinya dengan pembelian produk Bonds atau 
Mutual Funds dengan pembelian minimal Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah).  

6. Jika Nasabah membatalkan keikutsertaannya pada Program ini maka Nasabah harus datang ke cabang Bank Danamon 
dimana Nasabah mendaftarkan keikutsertaan pada Program ini, dan menandatangani Formulir Pembatalan Program 
Seasonal 2021. Atas pembatalan tersebut maka selanjutnya nasabah tidak akan mendapatkan hadiah berupa cashback 
atau voucher Sodexo bagi nasabah FlexiMAX iB. 
 

Ketentuan Hadiah 
7. Hadiah akan diberikan kepada nasabah yang memenuhi seluruh syarat dan ketentuan program. Proses distribusi hadiah 

dilakukan selambat lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah periode blokir berakhir.  
8. Hadiah berupa voucher Sodexo untuk nasbah FlexiMAX iB akan didistribusikan ke alamat Nasabah yang tercatat di 

sistem Bank Danamon. Nasabah wajib senantiasa melakukan pengkinian data Nasabah pada Bank Danamon, termasuk 

alamat tempat tinggal (alamat harus dicantumkan secara lengkap baik nomor rumah, kecamatan, kabupaten, provinsi 

dan kode pos) atau nomor telepon genggam (handphone) yang masih aktif saat ini jika terdapat perbedaan dengan 

alamat saat ini. 

9. Nilai hadiah sudah termasuk pajak .  Segala hal yang berhubungan dengan kegiatan perhitungan dan pelaporan pajak 

atas cashback yang diterima oleh Nasabah sepenuhnya merupakan tanggung jawab Nasabah (self assessment 

basis). 
 

Pengaduan Nasabah 
10.  Nasabah dan/atau perwakilan Nasabah dapat mengajukan pengaduan atas transaksi/layanan perbankan melalui kantor 

cabang Bank Danamon yang terdekat atau Hello Danamon (1-500-090) atau melalui email di 
hellodanamon@danamon.co.id  secara lisan maupun secara tertulis. 

11.  Prosedur mengenai layanan Pengaduan Nasabah dapat diakses melalui website  https://www.danamon.co.id   
 

Lain-lain 
12.  Ketentuan lain yang terkait dengan produk dan/atau Layanan Bank, sepanjang tidak diatur berbeda dalam Syarat dan 

Ketentuan Umum ini dinyatakan tetap berlaku dan mengikat Nasabah. 
13.  Syarat dan Ketentuan Umum ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Syarat dan Ketentuan Umum 

Rekening dan Layanan Perbankan PT Bank Danamon Indonesia Tbk.  

Tanda tangan/paraf nasabah: 

mailto:hellodanamon@danamon.co.id
https://www.danamon.co.id/
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14.  Nasabah dengan ini setuju dan mengakui bahwa Bank Danamon berhak untuk memperbaik i/mengubah/melengkapi 
Syarat dan Ketentuan Umum ini (selanjutnya disebut “Perubahan“). Untuk keperluan tersebut, Bank Danamon akan 
memberitahukan kepada Nasabah dalam jangka waktu yang wajar atau yang ditetapkan dalam peraturan perundang-
undangan yang berlaku melalui kantor-kantor cabang Bank Danamon dan/atau melalui media komunikasi lainnya 
sesuai data yang terakhir terdata pada Bank Danamon. 

15.  Dalam hal terdapat perubahan manfaat, risiko, biaya, syarat dan ketentuan umum ini, maka Nasabah berhak 
mengajukan keberatannya secara tertulis kepada Bank Danamon dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung 
sejak pemberitahuan perubahan tersebut oleh Bank Danamon melalui media komunikasi Bank Danamon. Nasabah 

setuju bahwa Bank Danamon akan menganggap Nasabah menyetujui perubahan tersebut dalam hal tidak mengajukan 
keberatan tersebut diatas. Apabila Nasabah tidak menyetujui perubahan tersebut, Nasabah berhak menutup Rekening 
dan/atau Layanan dengan terlebih dahulu menyelesaikan seluruh kewajiban Nasabah yang masih terhutang kepada 
Bank Danamon. 

16.  Apabila setelah penentuan Nasabah penerima Hadiah dilakukan, terdapat adanya pelaporan indikasi 
penipuan/penyimpangan transaksi maka Bank Danamon berhak melakukan pembatalan Nasabah penerima Hadiah 
tersebut. 

17.  Apabila terdapat adanya pelaporan indikasi adanya penipuan dan/atau penyimpangan transaksi maka Bank Danamon 
berhak melakukan pembatalan atas hadiah Program ini. 

18.  Syarat dan Ketentuan Umum ini telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang -undangan termasuk 
ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan bunga penjaminan berdasarkan peraturan LPS. 

19.  Apabila timbul perselisihan sehubungan dengan penafsiran dan pelaksanaan dari Syarat dan Ketentuan Umum Program 
ini, Bank Danamon dan Nasabah sepakat untuk menyelesaikan perselisihan dimaksud  di luar pengadilan. 

20.  Penyelesaian perselisihan di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada butir (21) di atas, dilakukan melalui Lembaga 

Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia (LAPSPI). 
21.  PT Bank Danamon Indonesia Tbk terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan serta merupakan peserta 

penjaminan LPS. 
 

PERINGATAN 
Hati-hati terhadap penipuan. Pastikan Anda berhati-hati dan tidak tertipu oleh oknum-oknum yang mengatasnamakan Bank 
Danamon dengan menjanjikan Hadiah. Segala bentuk penipuan ataupun perbuatan lainnya yang dilakukan oleh pihak lain/ketiga 
yang dikaitkan dengan Program ini berada di luar kewenangan Bank Danamon. 
 

KUASA DAN PERNYATAAN 
 

1. Seluruh data dan/atau keterangan yang diberikan dalam Formulir Keikutsertaan Program ini adalah benar dan sah. 
2. Bahwa Bank Danamon Indonesia Tbk (“Bank Danamon”) telah memberikan penjelasan yang cukup kepada Nasabah 

mengenai karakteristik Program dan Nasabah telah mengerti serta memahami segala hak dan kewajiban Nasab ah dari 
Program tersebut, termasuk manfaat, risiko, dan biaya-biaya yang timbul. 

3. Nasabah menyatakan telah membaca, menerima dan memahami, tunduk, dan patuh pada seluruh Syarat dan Ketentuan 

Program yang dilekatkan dengan Formulir Keikutsertaan Program ini dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan. 
Nasabah berhak untuk mendapatkan salinan atas Formulir Keikutsertaan Program yang telah ditandatangani tersebut.  

4. Nasabah dengan ini memberikan kuasa kepada Bank Danamon untuk melakukan pemblokiran dan membuka blokir untuk 
sejumlah dana sesuai dengan jumlah yang tercantum pada kolom Jumlah Dana Yang diblokir di atas dan sesuai dengan 
jangka waktu sebagaimana tercantum pada kolom Periode Pemblokiran Dana di atas. 

5. Nasabah dengan ini memahami dan menyetujui bahwa jika Nasabah membatalkan Program ini, maka secara otomatis 
nasabah tidak akan berhak mendapatkan hadiah yang disebutkan “Hadiah Program”. 

6. Bank Danamon berhak sepenuhnya untuk menolak Surat Pernyataan Keikutsertaan Program dari Nasabah apabila tidak 
memenuhi Syarat dan Ketentuan Program yang berlaku.  

 

Demikian Surat Pernyataan Keikutsertaan Program ini dibuat dan ditandatangani dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari 
pihak manapun dan untuk dapat dipergunakan dengan semestinya. 
……….…………, …….................../20___ 

  

(Tanda tangan & Nama Nasabah) (Tanda tangan & Nama Nasabah)*) 
 

Diisi oleh petugas bank 

Nasabah bersedia menerima Kartu Kredit*)                Ya / Tidak  
Remarks 5:  

 FlexiMAX (kode produk 413): FMB01 / FMB02 / FMB03 / FMB04 / FMB05 / FMB06 
 FlexiMAX iB (kode produk 396) : sesuai ketentuan pada SOP Office Channeling  

(kode cabang pembuka + inisial kota + nama cabang) + FMB01 / FMB02 / FMB03 / FMB04 / FMB05 / FMB06. Contoh : 054 JKT MBD FMB05 
 

*remarks disesuaikan tipe Hadiah yang diberikan. Masukkan hold description “Seasonal FM 2021 FMBXX”, XX diisi sesuai angka remarks. 
Contoh: Seasonal FM 2021 FMB05 

 
 
 

(Paraf & Nama CRO/ CRM) 

 
 
 

(Paraf CS/ Petugas yang 
ditunjuk) 

 
 
 

(Tanda tangan & Nama Pejabat 
Operasional) 

 
Lakukan penginputan remarks dan 
hold description pada hari yang sama 

dengan keikutsertaan Nasabah. 

Code officer: 

*) Coret yang tidak perlu . Pastikan jika nasabah BERSEDIA menerima Kartu Kredit maka Bagian INFORMASI LAINNYA terisi lengkap.  

  



 

Page 3 of 3 | PT Bank Danamon Indonesia Tbk terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan serta merupakan peserta penjaminan LPS 

 

INFORMASI LAINNYA UNTUK PENGAJUAN KARTU KREDIT* 
 

NPWP   : Ada, Nomor:  Tidak ada, dan bersedia melengkapi ke Bank 

Alamat Email  :                                         Setuju untuk eStatement 

Nama Gadis Ibu Kandung : 

Alamat domisili saat ini  : 

Alamat Kantor**  : 

R:  K:  HP:  

Alamat Korespondensi** : Rumah  Kantor 

Data Kerabat Dekat  

Nama  : 

Alamat  : 

No Telp  : 

*INFORMASI LAINNYA dicoret jika nasabah tidak bersedia mengajukan kartu kredit. Pengajuan kartu kredit hanya berlaku untuk na sabah Bank Danamon 
**Kartu kredit yang disetujui akan dikirimkan ke alamat korespondensi sesuai pilihan nasabah Bank Danamon. 
 

Sehubungan dengan pengajuan kartu Bank Danamon, dengan ini Saya menyatakan hal -hal sebagai berikut : 
1. Saya menyatakan bahwa Bank Danamon telah memberikan penawaran Kartu melalui komunikasi langsung dan/atau melalui media komunikasi yang tersedia pada Bank 

Danamon. 
2. Bank Danamon telah memberikan penjelasan yang jelas kepada Saya mengenai karakteristik produk Kartu yang akan dimanfaatkan dan Saya telah mengerti dan memahami 

segala konsekuensi pemanfaatan produk Kartu, termasuk manfaat, risiko dan biaya-biaya yang timbul terkait dengan produk Kartu tersebut. 
3. Saya setuju bahwa kelengkapan pengisian data dalam rangka pengajuan Kartu ini menggunakan data saya yang telah tercatat pada sistem Bank Danamon berikut data 

yang saya cantumkan pada Formulir Keikutsertaan dan/atau data yang telah saya sampaikan dalam komunikasi melalui telepon.  
4. Saya menyatakan bahwa semua informasi yang saya berikan pada aplikasi ini adalah lengkap, benar dan akurat dan selanjutnya saya dengan ini memberikan kuasa kepada 

Bank Danamon untuk melakukan pemeriksaan kebenaran data dan/atau mengganti data tersebut sesuai dengan fakta dan/atau keadaan  yang sebenarnya, termasuk 
dengan menggunakan jasa pihak ketiga yang ditunjuk oleh Bank Danamon. 

5. Apabila pada saat ini belum dapat melengkapi dokumen yang dipersyaratkan oleh Bank Danamon dan/atau peraturan perundangan yang berlaku, maka Saya dengan ini 
setuju untuk segera melengkapi persyaratan dimaksud dan menyerahkannya kepada Bank Danamon serta menerima segala konsekuensi yang timbul jika persyaratan 
tersebut tidak dapat dipenuhi. 

6. Semua data dan dokumen yang saya berikan menjadi milik Bank Danamon sehingga Bank tidak berkewajiban untuk mengembalikannya.  
7. Bank Danamon berhak menolak permohonan ini dan akan memberitahukannya melalui media komunikasi yang tersedia pada Bank Danamon dan berhak mengubah 

pengajuan jenis Kartu apabila dan penilaian/pemeriksaan yang dilakukan ternyata tidak sesuai dengan kebijakan Bank Danamon dan Saya menyetujui untuk mendapatkan 
Kartu jenis lainnya yang akan disampaikaan melaluia media komunikasi yang tersedia pada Bank Danamon.  

8. Saya dengan ini setuju bahwa penggunaan Kartu berlaku ketentuan yang diatur dalam syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan umum Kartu yang akan dikirimkan Bank 
Danamon kepada saya bersamaan dengan pengiriman Kartu. 

9. Saya mengerti dan setuju bahwa Kartu akan dikirimkan oleh kurir dalam amplop tertutup dan apabila amplop terbuka, rusak maka saya berhak menolaknya. Segala bentuk 
kelalaian Saya dalam memenuhi ketentuan ini, merupakan tanggung jawab pribadi dan Bank tidak bertanggung jawab terhadap hal t ersebut. Saya dengan ini bertanggung 
jawab penuh atas segala tuntutan, gugatan, dan klaim apapun serta dari pihak manapun (termasuk Saya sendiri), serta dari tanggung jawab atas setiap dan semua kerugian 
dan risiko yang mungkin timbul sehubungan dengan segala bentuk kesengajaan atau kelalaian Saya dalam memenuhi ketentuan ini  

10. Saya memberikan persetujuan kepada Bank Danamon untuk melaporkan data Informasi kredit Saya ke Sistem Pelaporan Data Kreditur yang dimiliki dan dikelola oleh 
Regulator setelah pengajuan Saya disetujui. 

11. Saya bertanggung jawab sepenuhnya untuk membayar semua tagihan, biaya-biaya (termasuk namun tidak terbatas pada biaya materai, biaya transfer) dan iuran yang 
dikenakan dan tercantum pada lembar penagihan dan saya memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Bank Danamon untuk mendebet dan/atau memblokir rekening-
rekening yang ada pada Bank Danamon dan/atau rekening gaji untuk pelaksanaan autopay (jika ada) dan untuk membayar semua tagihan yang terhutang kepada Bank 
Danamon. 

 
12. Memberikan persetujuan kepada Bank Danamon untuk memberikan data/informasi pribadi Saya kepada pihak lain yaitu: Group perusa haan Bank Danamon (meliputi: 

pemegang saham pengendali, induk, afiliasi, anak perusahaan, dan setiap anak cabangnya), serta perusahaan yang bekerjasama de ngan Bank Danamon di dalam 
pengembangan produk/layanan Bank Danamon), termasuk penawaran melalui media elektroni k (termasuk namun tidak terbatas pada SMS, email) untuk tujuan komersial 
dan Saya telah memahami penjelasan Bank Danamon mengenai tujuan dan konsekuensi dari pemberian data/informasi tersebut.  

  
13. Mengetahui dan memberikan persetujuan kepada Bank Danamon untuk mengungkapkan data/informasi Nasabah kepada: (i) instansi yang memiliki kewenangan atas 

kegiatan Bank Danamon baik di Indonesia maupun di luar negeri; (ii) pemegang saham pengendali, perusahaan induk, afiliasi, an ak perusahaan maupun setiap anak 
cabang Bank Danamon (bersama-sama disebut “ Pihak Terkait”) berdasarkan peraturan dan/atau kebijakan yang berlaku pada Bank Danamon maupun Pihak Terkait, 
sepanjang peraturan tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku. 

14. Dengan mengisi Informasi Lainnya Untuk Pengajuan Kartu Kredit dan menandatangani Formulir Keikutsertaan ini, Saya menyetujui dan bersedia memenuhi ketentuan-

ketentuan tersebut di atas termasuk peraturan perundang-undangan yang berlaku.  
 

……….…………, ……................. ../20___  

 
 
 

 

(Tanda tangan & Nama Nasabah) (Tanda tangan & Nama Nasabah)*) 

 

 


