
 
 

BERITA PERS 

Nasabah Kartu Kredit UOB mendapatkan hadiah langsung 

Bank pertama di Indonesia yang memberikan nasabahnya hadiah gratis di lebih dari 300 toko di enam kota 

Jakarta, Indonesia, 31 Maret 2015 – PT Bank UOB Indonesia (UOBI) hari ini mengumumkan bahwa 

semua nasabah kartu kreditnya berkesempatan mendapatkan hadiah langsung untuk setiap transaksi 

pembelanjaan mereka. Promo hadiah langsung ini merupakan fitur tambahan bagi pemegang kartu 

disamping reward point yang mereka dapatkan1. 

UOBI hari ini meluncurkan program “UOB Treat” yang dirancang dengan memberikan hadiah langsung 

dalam bentuk makanan dan minuman kepada ratusan ribu pemengang kartu kreditnya. 

Irwan Tisnabudi, Senior Vice President, Unsecured Business Head menjelaskan bahwa nasabah banyak 

menggunakan kartu kreditnya untuk transaksi makanan dan minuman dibandingkan kategori lainnya. 

Pembelanjaan populer berikutnya menggunakan kartu kredit adalah transaksi di supermarket. 

“Menikmati makanan lezat merupakan salah satu kegiatan memanjakan diri di Indonesia, kami ingin 

mengapresiasi nasabah kami dengan sesuatu yang bermakna.  UOBI menyediakan beragam makanan 

sebagai hadiah di setiap saat. Mulai dari sarapan pagi kopi dan roti, makan siang ramen dan nasi serta es 

krim dan pretzels sebagai cemilan.” 

Melalui program ini, UOBI menargetkan kenaikan penggunaan kartu kreditnya sebanyak 25 persen dan 

volume transaksinya naik sebesar 16 persen menjadi Rp7,3 Triliun dibandingkan Rp6 Triliun di tahun 

sebelumnya. 

Dengan bertansaksi minimum Rp200.000 menggunakan kartu kredit UOBI, Pemegang kartu dapat 

menukarkan hadiahnya di lebih dari 300 merchant di enam kota.  Mereka cukup mengunjungi merchant 

UOB Treat terdekat di hari yang sama dengan menukarkan slip belanja mereka. 

Program “UOB Treat” tersedia bagi pemegang kartu kredit UOBI di Jakarta, Bandung, Semarang, 

Surabaya, Bali dan Medan. 

-Selesai- 

                                                           
1
  Reward point hanya tersedia bagi Kartu Kredit Preferred Platinum. Pemegang kartu mendapatkan 2 point reward untuk setiap 

transaksi senilai Rp1.000, kelipatan berlaku. 



 
 

  
 

Mengenai PT Bank UOB Indonesia 
 
PT Bank UOB Indonesia (UOB Indonesia) merupakan salah satu bank terkemuka di Indonesia yang didirikan pada tahun 1956 di 
Jakarta. UOB Indonesia memiliki jaringan layanan 41 kantor cabang utama, 168 cabang pembantu dan 191 ATM, tersebar di 54 
kota di 18 provinsi di Indonesia. Layanan perbankan UOB Indonesia dapat diakses melalui jaringan UOB Grup selain jaringan ATM 
Prima, ATM Bersama, serta jaringan ATM Visa. 
 
UOB Indonesia melalui program Corporate Social Responsibility turut berpartisipasi aktif membangun komunitas. Kegiatan CSR 
UOBI fokus kepada dunia seni, pendidikan dan anak-anak.  UOBI mengadakan kompetisi seni secara regular di Indonesia melalui 
UOB Painting of The Year.  UOBI juga mendorong karyawannya untuk ikut serta di kegiatan sukarela, antara lain melalui UOB 
Heartbeat, Kegiatan Donor Darah dan Donasi Buku. 
 
UOB Indonesia dikenal sebagai Bank yang memiliki fokus bisnis melayani usaha kecil dan menengah serta memiliki basis layanan 
ke nasabah retail yang kuat, termasuk mengembangkan bisnis corporate banking yang menawarkan produk treasury dan layanan 
lainnya untuk bisnis. UOB Indonesia memperoleh rating AAA (idn) Fitch Ratings Indonesia. 
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