
Ketentuan Program & Hadiah 

Transaksi Tertinggi 
 

Program Transaksi Tertinggi Danamon Online Festival adalah program berhadiah untuk nasabah 

dengan akumulasi nilai belanja Online tertinggi menggunakan kartu Debit/ATM Danamon yang akan 

diketahui pada akhir periode program dengan hadiah total berupa: 2 paket wisata ke Singapore atau 

16 tiket pesawat (PP) ke Hong kong untuk 18  Nasabah pada kedua periode program 

 

a. Periode program:  

Periode I: 2 Oktober – 31 Desember 2018 

Periode II: 1 Januari – 28 Februari 2019 

 

b. Mekanisme program: 

1. Berlaku untuk pembayaran belanja online di semua merchant e-commerce dengan 

menggunakan Kartu Debit/ATM Danamon 

2. Min. transksi Rp100 ribu  

3. Tidak berlaku untuk transaksi yang dibatalkan (reversal/cancel), 

4. Tanggal transaksi sesuai dengan periode program 

5. Jika terdapat Nasabah dengan akumulasi nilai transaksi yang sama, maka Pemenang akan 

ditentukan dari jumlah aktivitas  transaksi terbanyak 

6. Tidak berlaku untuk karyawan Danamon, rekanan, vendor dan pihak ter-afiliasi lainnya 

 

c. Hadiah 

1. Jenis hadiah: 

a. Nasabah urutan transaksi tertinggi pertama mendapatkan 1 (satu) Paket Wisata ke 

Singapore yang terdiri atas: Tiket pesawat JKT –SG (PP) untuk 2 orang, Akomodasi 

menginap, voucher dinner di Resort World Sentosa senilai SGD200 

b. Nasabah transaksi tertinggi ke dua s.d ke sembilan masing-masing mendapatkan tiket 

pesawat (PP) Jakarta – Hong Kong (untuk 1 orang) 

 

2. Ketentuan hadiah: 

i. Hadiah berupa paket wisata atau tiket pesawat dapat ditukar langsung di travel yang 

ditunjuk oleh Danamon sesuai surat/ email konfirmasi yang dikirimkan ke pemenang. 

ii.  Proses dan ketentuan paket wisata atau tiket pesawat akan mengikuti ketentuan di 

masing-masing travel yang ditunjuk. Pemenang cukup menunjukan kode voucher yang 

tertera di surat/ email konfirmasi yang dikirimkan oleh Danamon 

iii. Hadiah tidak dapat diganti dengan uang tunai 

iv. Pajak Hadiah ditanggung Danamon 

v. Surat/ Email konfirmasi dikirim Danamon maksimal 30 hari kerja setelah program 

berakhir 

vi. Hadiah berupa paket wisata atau tiket pesawat tidak dapat digunakan berulang kali, dan 

untuk penggunaan voucher mohon perhatikan batas masa berlaku penggunaan voucher 

(expiry date). 



vii. Bank Danamon bukan sebagai pihak pemberi garansi atas hadiah dalam bentuk 

barang/voucher  yang diperoleh Nasabah dari program ini. Karenanya hal-hal yang 

menyangkut keluhan atas mutu/kualitas hadiah dalam bentuk barang harus ditujukan 

langsung kepada Produsen dan Nasabah dengan ini setuju untuk membebaskan 

Danamon dari segala tanggung jawab/gugatan/tuntutan yang timbul sehubungan 

dengan hal tersebut di atas setelah hadiah diterima oleh Nasabah 

 


