
 

 
 

Syarat dan Ketentuan  

Program Lucky Draw SimobiPlus 

Bank Sinarmas 

 

1. Berlaku untuk seluruh user SimobiPlus yang melakukan transaksi sesuai dengan 
mekanisme mendapatkan nomor undian di atas.  

2. Berlaku untuk semua jenis Tabungan Bank Sinarmas, kecuali Tabungan Simas Bisnis, 
Tabungan RDP2P dan Tabungan Syariah. 

3. Nomor undian akan diberikan jika transaksi berhasil (transaksi gagal tidak mendapatkan 
nomor undian). 

4. Perhitungan saldo rata-rata Tabungan (average balance) sesuai dengan jumlah hari bulan 
berjalan dan tidak memperhitungkan dana lock. 

5. Untuk rekening gabungan (joint account) dengan status “and” atau “or”, nomor undian 
akan diakumulasi ke CIF Pertama (induk) dan tidak dapat ditransfer ke CIF Kedua. 

6. Pemberian nomor undian diterima Nasabah maksimal 30 hari kalender (dapat dilihat di 
SimobiPlus pada menu Profile - Lucky Draw). 

7. Nomor undian yang akan diikutsertakan dalam Lucky Draw Bulanan adalah keseluruhan 
nomor undian yang diperoleh dari aktivasi, transaksi dan saldo rata-rata Tabungan bulan 
berjalan, tidak akumulasi dari nomor undian yang diperoleh bulan sebelumnya. 
Sedangkan Lucky Draw untuk Grand Prize yang diikutsertakan dalam pengundian adalah 
nomor undian yang diperoleh dari bulan sejak program ini berjalan (akumulasi). 

Jenis Pengundian 
Periode Perolehan 

nomor Undian 
Waktu Pelaksanaan 

Undian  

Lucky Draw Bulanan 

 Juni 2019  Juli 2019 

 Juli 2019  Agustus 2019 

 Agustus 2019  September 2019 

Lucky Draw Grand Prize Juni – Agustus 2019    September 2019 

 

8. Setiap Pemenang hanya berhak mendapat 1 (satu) hadiah selama Lucky Draw Bulanan, 
namun tetap berkesempatan untuk mendapatkan hadiah Grand Prize yang diundi di akhir 
periode program. 

9. Pemenang hadiah Lucky Draw ditentukan dengan mekanisme undian, pada saat penarikan 
undian yang dilakukan dihadapan badan dan instansi yang berwenang (Notaris, Kepolisian, 
Dinas Sosial setempat dan/atau Kementerian Sosial RI). 

10. Hasil pengundian merupakan keputusan mutlak Bank Sinarmas dan tidak dapat diganggu 
gugat. 

11. Jadwal dan Pemenang Lucky Draw akan diumumkan melalui website dan media sosial Bank 
Sinarmas dan selanjutnya akan dihubungi oleh Bank Sinarmas. 

12. Jika Nasabah tidak berhasil dihubungi dan/atau belum melakukan pengambilan hadiah 
dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari kalender setelah pengumuman pemenang 
dengan alasan apapun, maka pemenang tersebut akan dianggap batal dan Bank Sinarmas 
akan menyerahkan hadiah tersebut kepada Kementerian Sosial. 
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13. Segala perselisihan yang timbul antara Bank Sinarmas dengan pemenang terkait dengan 
pelaksanaan program ini akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat, 
apabila penyelesaian perselisihan secara musyawarah telah dilaksanakan namun tidak 
mencapai mufakat, maka para pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut di 
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. 

14. Ketentuan Lucky Draw SimobiPlus merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari syarat dan 
ketentuan, sewaktu-waktu dapat berubah tanpa pemberitahauan sebelumnya. Bank 
Sinarmas menyarankan agar Nasabah membaca secara seksama dan memeriksa ketentuan 
Lucky Draw SimobiPlus ini dari waktu ke waktu untuk mengetahui perubahan apapun, 
dengan mengakses website Bank Sinarmas, dengan ini Nasabah dianggap telah membaca 
dan menyetujui ketentuan program Lucky Draw SimobiPlus ini. 

15. Bank Sinarmas tidak bertanggung jawab atas segala bentuk penipuan ataupun perbuatan 
lain yang dilakukan oleh oknum atau pihak lain yang dikaitkan dengan program ini berada di 
luar kewenangan Bank Sinarmas. 

16. Bank Sinarmas berhak sepenuhnya apabila dalam keadaan memaksa (force majeure) harus 
membatalkan program Lucky Draw SimobiPlus, memperpendek atau memperpanjang, 
menunda periode atau mengubah ketentuan dalam pelaksanaannya. 

17. Bank Sinarmas tidak bertanggung jawab jika terjadi kesalahan atau kelalaian yang berada di 
luar pengawasan Bank Sinarmas, termasuk tidak terbatas pada jaringan internet, sistem 
informasi, kesalahan Nasabah dalam memberikan informasi, dan/atau kesalahan atau 
kelalaian pihak ketiga atau pihak-pihak manapun. 

  

Ketentuan Hadiah Lucky Draw SimobiPlus: 

1. Hadiah tidak dapat diuangkan atau dipindahtangankan kepada pihak manapun selain 

pemenang, kecuali untuk hadiah Pulsa Smartfren/Telkomsel pemenang dapat memilih nomor 

handphone yang akan dikreditkan pulsa Smartfren/Telkomsel tersebut, sesuai dengan 

konfirmasi dari Nasabah. 

2. Pemenang tidak dapat memilih tipe dan/atau warna hadiah yang diberikan, dimana tipe dan 

warna hadiah disesuaikan dengan ketersediaan yang ada. 

3. Jenis hadiah dapat diganti dengan hadiah sejenis/setara jika persediaan barang tidak ada. 

4. Pengambilan hadiah dilakukan oleh pemenang di Kantor Cabang Bank Sinarmas terdekat 

maksimal 60 (enam puluh) hari kalender sejak tanggal dikeluarkannya pengumuman, dengan 

menunjukkan kartu identitas diri/KTP dan kartu ATM Bank Sinarmas (pengambilan hadiah 

tidak dapat diwakilkan). Jika hadiah tidak diambil dalam jangka waktu yang telah ditentukan 

maka hadiah tersebut akan diserahkan kepada Kementerian Sosial. 

5. Hadiah berupa kendaraan bermotor (sepeda motor Yamaha NMAX dan mobil Wuling Cortez) 

merupakan harga off the road, apabila terdapat biaya balik nama dan/atau biaya lainnya 

yang timbul maka akan ditanggung sepenuhnya oleh pemenang. 

6. Pajak hadiah sepeda motor Yamaha Nmax dan mobil Wuling Cortez ditanggung oleh 

pemenang, diluar hadiah tersebut pajak hadiah ditanggung oleh Bank Sinarmas. 

7. Bank Sinarmas tidak memberikan garansi atas hadiah yang diperoleh pemenang, hal-hal 

yang menyangkut keluhan atas mutu atau kualitas hadiah harus ditujukan langsung kepada 

produsen. Dengan ini pemenang setuju untuk membebaskan Bank Sinarmas dari semua 

tanggung jawab/gugatan/tuntutan sehubungan dengan mutu atau kualitas hadiah. 
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8. Bank Sinarmas berhak untuk melakukan dokumentasi dan publikasi sehubungan dengan 

program ini termasuk mengumumkan suara, gambar, foto dan data diri pemenang baik di 

media cetak, elektronik dan digital tanpa memberi kontribusi keuangan apapun kepada 

pememang. Hasil foto dan/atau wawancara menjadi hak milik Bank Sinarmas sepenuhnya, 

untuk periode yang tidak terbatas, baik sebelum dan sesudah periode promosi, serta tanggal 

pengundian tanpa pemberitahuan sebelumnya kepada pemenang. 

9. Bank Sinarmas berhak tanpa pemberitahuan sebelumnya melakukan tindakan pembatalan 

atau penarikan kembali nomor undian dan/atau hadiah yang telah diberikan, apabila diduga 

terjadi tindakan kecurangan dari Nasabah yang merugikan Bank Sinarmas, maka Bank 

Sinarmas akan menyerahkan hadiah tersebut kepada Kementerian Sosial. 

10. Hasil pengundian merupakan keputusan mutlak Bank Sinarmas dan tidak dapat diganggu 

gugat. 

 

 

 


