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PROGRAM AKUISISI NASABAH BARU 

Ketentuan Program & Hadiah  

Khusus Nasabah Baru Youth 
 

 

1. Setiap Nasabah yang mengikuti Program ini wajib terlebih dahulu mendaftarkan diri dengan mengisi 
dan menandatangani Formulir Keikutsertaan Program.  

2. Bank Danamon berhak setiap saat menolak / membatalkan keikutsertaan Nasabah atas Program 
ini apabila Nasabah tidak memenuhi Syarat dan Ketentuan Umum Program.  

3. Nasabah hanya dapat mengikutsertakan 1 (satu) rekening Danamon LEBIH Youth/Danamon LEBIH 
Youth iB dan tidak sedang mengikuti program akuisisi (pembukaan rekening nasabah baru) lainnya 
yang diselenggarakan Bank Danamon.  

4. Nasabah Nasabah wajib segera menyetorkan dana sesuai dengan Tipe program yang dipilih 
sebagaimana tercantum dalam Formulir Keikutsertaan Program dan Syarat dan Ketentuan Umum 
Program.  

5. Nasabah wajib menyetorkan dana sesuai jumlah dana diblokir dan Bank Danamon akan melakukan 
pemblokiran setelah dana tersedia di rekening Nasabah sesuai nominal jumlah dana diblokir yang 
dipilih selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sejak pembukaan rekening Danamon 
LEBIH Youth/Danamon LEBIH Youth iB atau maksimal pada tanggal 30 November 2022 (akhir 
Periode Program), mana yang lebih dahulu terjadi.  

6. Bank Danamon akan melakukan pemblokiran terhadap rekening Nasabah selama 3 (tiga) ataupun 
6 (enam) bulan sesuai dengan periode pemblokiran yang dipilih.  

7. Dana yang ditempatkan dan diblokir Nasabah pada rekening Danamon LEBIH Youth/ Danamon 
LEBIH Youth iB wajib berupa dana segar (fresh fund), yaitu: (i) dana yang disetorkan secara tunai 
melalui kantor cabang Bank Danamon; atau (ii) dana yang ditransfer ke rekening Danamon LEBIH 
Youth/ Danamon LEBIH Youth iB yang dibuka oleh Nasabah yang berasal dari rekening bank lain 
selain rekening yang ada di Bank Danamon.  

8. Apabila Syarat dan Ketentuan Umum Program telah dipenuhi oleh Nasabah, maka Nasabah berhak 
untuk mendapatkan hadiah berupa cashback sesuai dengan periode pemblokiran dan jumlah dana 
diblokir Nasabah dengan ketentuan sebagai berikut: 

Tipe Jumlah Dana 

Diblokir 

Hadiah Cashback Blokir 

3 Bulan 

Hadiah Cashback 

Blokir 6 Bulan 

DJY05 Rp5.000.000,- Rp70.000,- Rp140.000,- 

DJY10 Rp10.000.000,- Rp125.000,- Rp300.000,- 
 

9. Ketentuan Hadiah:  
a. Nominal hadiah net sudah dipotong pajak.  
b. Pemberian hadiah cashback dilakukan maksimal 30 (tiga puluh) hari kerja setelah seluruh 

Syarat dan Ketentuan Umum Program terpenuhi.  
c. Hadiah berupa cashback akan dikreditkan ke rekening Danamon LEBIH Youth/Danamon 

LEBIH Youth iB Nasabah yang diikutsertakan dalam Program ini.  
d. Nasabah memahami dan menyetujui bahwa pemblokiran dana pada rekening tabungan di 

atas suku bunga/bagi hasil maksimum penjaminan yang ditetapkan oleh Lembaga Penjamin 
Simpanan tidak dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan. Hadiah yang diterima Nasabah 
diperhitungkan juga sebagai komponen maksimum suku bunga/bagi hasil penjaminan. 
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Nasabah dapat mengetahui perubahan maksimum suku bunga penjaminan melalui kantor 
cabang Bank Danamon atau melalui Hello Danamon.  

 
10. Nasabah dapat membatalkan keikutsertaannya dan membuka blokir dana pada Program ini dengan 

mendatangi kantor cabang Bank Danamon dimana Nasabah mendaftarkan keikutsertaan pada 
Program ini serta Nasabah wajib menandatangani Formulir Pembatalan Keikutsertaan Program. 
Atas pembatalan Program, Nasabah akan dikenakan biaya penalti sebesar:  

a. Danamon LEBIH Youth: penalti sebesar 5% (lima persen) dari jumlah dana diblokir 

b. Danamon LEBIH Youth iB: ganti rugi atau ta’widh sebesar nilai hadiah cashback yang 
diterima ditambah pajak hadiah 20% (dua puluh persen) 
 

Biaya penalti / ganti rugi (ta’widh) akan dibayarkan oleh Nasabah secara sekaligus dengan cara 
Bank Danamon mendebit rekening atas nama Nasabah di Bank Danamon. 
 

11. Nasabah bertanggung jawab sepenuhnya atas segala risiko kerugian, tuntutan, gugatan, dan/atau 
klaim (termasuk dari Nasabah sendiri) sehubungan dengan pembatalan keikutsertaan Nasabah 
pada Program ini.  

 

 


