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1. Umum 

 

1.1. Dengan mengajukan atau menggunakan Rekening TMRW (“Rekening”) dan Kartu Debit TMRW (“Kartu 

Debit”), Anda dianggap telah membaca, memahami dan menerima Syarat dan Ketentuan ini 

(“Ketentuan” ini).  

 

1.2. Ketentuan ini harus dibaca bersamaan dengan: 

 

(a) Syarat dan Ketentuan Umum yang Mengatur Rekening, Kartu dan Layanan untuk TMRW 

(“Ketentuan Umum”); dan 

(b) syarat dan ketentuan dari dokumen atau perjanjian lain apa pun yang mengatur hubungan Anda 

dengan kami. 

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

 

1.3. Kata-kata dan ungkapan yang didefinisikan dalam Ketentuan Umum akan, kecuali didefinisikan lain 

dalam Ketentuan ini, memiliki arti yang sama dalam Ketentuan ini. 

 

1.4. Ketentuan ini dan Ketentuan Lain berlaku untuk penggunaan Rekening dan Kartu Debit Anda, serta 

layanan apa pun yang kami berikan kepada Anda sehubungan dengan Rekening dan Kartu Debit.  

 

1.5. Ketentuan ini akan berlaku atas Ketentuan Lain  jika terdapat ketidaksesuaian sejauh yang diperlukan 

untuk memberlakukan Ketentuan ini. 

 

2. Rekening, Layanan dan Kartu Debit 

 

2.1. Agar memenuhi syarat untuk membuka Rekening, Anda harus menjadi warga negara Indonesia yang 

minimal berusia 21 tahun.  

 

2.2. Anda harus memberikan dokumen identitas yang berlaku, semua dokumen yang diperlukan dan/atau 

memberikan seluruh informasi dengan lengkap dan benar yang masih berlaku, sesuai dengan 

persyaratan kami dan untuk menunjukkan keaslian dokumen-dokumen tersebut sebagaimana diminta 

oleh kami selama proses pembukaan Rekening. 

 

2.3. Rekening ini terdiri dari (a) suatu Rekening TMRW Everyday bersama dengan (b) suatu Rekening TMRW 

Savings. Rekening TMRW Everyday dan Rekening TMRW Savings akan dibuka secara bersamaan ketika 

Anda mengajukan permohonan untuk Rekening.  

 

2.4. Rekening adalah dalam mata uang Rupiah Indonesia. 
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2.5. Rekening hanya dapat dibuka dan dioperasikan sendiri-sendiri. Anda tidak dapat membuka lebih dari 
satu Rekening. 
 

2.6. Rekening harus dilengkapi dengan Kartu Debit yang diterbitkan oleh kami dan yang dihubungkan ke 
Rekening TMRW Everyday Anda.  

 
Rekening TMRW Everyday 
 
2.7. Anda dapat melakukan penarikan dana, transfer dana dan pembayaran tagihan ke dan dari Rekening 

TMRW Everyday Anda.  

 

Rekening TMRW Savings 

 

2.8. Dana di Rekening TMRW Savings Anda hanya dapat ditransfer ke Rekening TMRW Everyday Anda. Selain 

dari itu, Anda tidak dapat melakukan penarikan dana, transfer dana atau pembayaran tagihan dari 

Rekening TMRW Savings Anda. 

 

2.9. Kami dapat memungkinkan Anda untuk mentransfer dana ke Rekening TMRW Savings Anda melalui 

transfer dari Rekening TMRW Everyday ke Rekening TMRW Savings Anda hingga satu kali per hari 

dengan ketentuan bahwa jumlah yang ditransfer dari Rekening TMRW Everyday ke Rekening TMRW 

Savings Anda tidak melebihi Rp. 100.000.000 (seratus juta Rupiah) per hari.  

 

2.10. Kami berhak untuk menolak dan/atau tidak memberikan bunga apa pun untuk tabungan atau transfer 

dana ke Rekening TMRW Savings Anda dari rekening mana pun selain dari Rekening TMRW Everyday 

Anda, dan Anda akan bertanggung jawab untuk setiap biaya dan beban terkait. 

 

2.11. Rekening TMRW Savings Anda tidak akan dilengkapi dengan Kartu Debit. 

 

3. Biaya 

 

3.1 Jumlah biaya dan beban yang berlaku untuk Rekening dan Kartu Debit dapat dilihat di Biaya dan Beban 

TMRW. Jumlah biaya dan beban yang harus dibayarkan akan ditentukan oleh Bank dan/atau diubah oleh 

Bank sesuai dengan Hukum yang Berlaku.  
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4. Bunga 

 

4.1. Bunga dibayarkan pada suku bunga yang kami tentukan atas saldo di Rekening TMRW Everyday dan 

Rekening TMRW Savings Anda dan kami dapat mengubah suku bunga tersebut dari waktu ke waktu 

sesuai dengan Hukum yang Berlaku.  

 

4.2. Bunga pada Rekening TMRW Everyday dan Rekening TMRW Savings akan dihitung di akhir setiap hari 

berdasarkan setiap saldo akhir hari dan dihasilkan setiap hari. Bunga dikreditkan ke Rekening pada hari 

kerja terakhir dari setiap bulan kalender. 

 

4.3. Untuk menerima bunga pada Rekening Anda, Rekening Anda harus sah, berlaku dan dalam posisi yang 

baik setiap saat sebagaimana ditentukan oleh kami. 

 

5. Perlindungan Tabungan 

 

PT Bank UOB Indonesia adalah lembaga perbankan yang berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan 

serta merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan (“LPS”). Saldo Anda di dalam Rekening 

(termasuk namun tidak terbatas pada suku bunga maksimum dan jumlah tabungan yang dijamin) dilindungi 

dalam program jaminan yang diatur oleh LPS sesuai dengan syarat dan ketentuan berlaku yang diatur oleh 

LPS. 

 

6. Penutupan Rekening 

 

6.1 Dalam hal Anda ingin mengakhiri Rekening Anda, Rekening tersebut hanya dapat ditutup di salah satu 

cabang kami di Indonesia. 

 

6.2 Untuk menutup Rekening, Anda harus menyelesaikan langkah-langkah berikut: 

 

Langkah 1: Mentransfer seluruh dana dari Rekening TMRW Savings Anda ke Rekening TMRW Everyday 

Anda; dan 

Langkah 2: Menarik seluruh dana dari Rekening TMRW Everyday Anda. 

 

6.3 Rekening TMRW Everyday dan Rekening TMRW Savings harus ditutup secara bersamaan, dan Kartu Debit 

harus dibatalkan pada waktu yang sama. 

 

6.4 Anda dapat memberitahukan kami untuk mengakhiri Kartu Debit setiap saat. Anda berhak untuk 

mengklaim pengembalian biaya tahunan untuk proporsi layanan yang tidak digunakan untuk tahun yang 

relevan (jika ada). 
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7. Kami dapat menawarkan Skema Hak Istimewa yang dipersonalisasi sehubungan dengan Kartu Debit atau 

Rekening dari waktu ke waktu.  

 

8. Tidak ada pernyataan di atas kertas, advis konfirmasi atau buku tabungan apa pun akan diterbitkan untuk 

Rekening dan Kartu Debit. Laporan elektronik untuk Rekening dan Kartu Debit akan tersedia untuk dilihat dan 

diunduh melalui Layanan Digital kami. 

 

9. Kami dapat mengubah atau menambahi Ketentuan ini setiap saat tanpa alasan. Dalam hal tersebut, kami 

akan memberitahukan Anda sebelum perubahan atau penambahan menjadi berlaku. Ketentuan yang diubah 

atau ditambahi akan berlaku 30 Hari Kerja dari tanggal pemberitahuan atau sebagaimana ditentukan lain oleh 

Hukum yang Berlaku atau atas perintah badan pemerintahan mana  pun. Jika Anda menggunakan Rekening 

dan Kartu Debit setelah Ketentuan baru berlaku, Anda akan dianggap telah menerima perubahan atau 

penambahan sesuai dengan keadannya tanpa syarat.Rekening 

 

10. Jumlah biaya dan beban yang berlaku ke Rekening dan Kartu Debit dapat ditemukan di dalam Biaya dan Beban 

TMRW. Jumlah biaya dan beban yang harus dibayarkan akan ditentukan dan/atau diubah oleh Bank sesuai 

dengan Peraturan Perundang-undangan Hukum yang Berlaku. 

 

 


