
 

 

 

NEWS RELEASE 

UOB Lady’s Card Baru untuk Wanita Karir Profesional 

 

Jakarta – 13 Maret 2017 - PT Bank UOB Indonesia (UOB Indonesia) hari ini meluncurkan UOB Lady’s 

Card baru yang dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan gaya hidup wanita Indonesia karir 

profesional dan mandiri secara keuangan
1
. 

Sebelas persen dari total populasi Indonesia merupakan ibu bekerja yang berkontribusi bagi 

perekonomian Indonesia dengan daya beli yang meningkat
2
. Data UOB Indonesia Lady’s Card tahun 

2016 memperlihatkan bahwa belanja nasabah wanita terbanyak adalah untuk fashion, ritel, department 

store, dan supermarket (22%), diikuti dengan belanja untuk makan/restoran (18%), dan kesehatan 

(4%).  

Lynn Ramli, Head of Personal Financial Services UOB Indonesia mengatakan bahwa pola belanja 

tersebut menunjukkan bagaimana wanita modern Indonesia memilih untuk mengatur belanja mereka 

seiring dengan peran wanita Indonesia sebagai pengambil keputusan keuangan.  

“UOB merupakan salah satu dari sedikit bank di Indonesia yang menawarkan kartu kredit eksklusif 

untuk wanita. Hingga saat ini, UOB Lady’s Card berkontribusi sebesar 25% dari total bisnis kartu kredit 

UOB Indonesia, dan kami percaya bahwa seiring dengan semakin meningkatnya pendapatan para 

wanita karir profesional Indonesia, UOB Lady’s Card akan terus memberikan kontribusi bagi portofolio 

kartu kredit kami,” kata Lynn. 

Lynn meyakini bahwa saat ini peran wanita Indonesia telah berubah dari peran tradisional di rumah kini 

menjadi bagian dari workforce yang juga berkontribusi bagi pendapatan rumah tangga, namun pada 

saat yang bersamaan mereka juga tetap ingin dapat memanjakan diri.  

 

 

 

                                                           
1
 Mandiri secara keuangan didefinisikan sebagai wanita profesional yang berpenghasilan sama dengan atau lebih 

dari Rp5.000.000. 
2 Country national stats, RFI surveys 2015, Euromonitors International 



 

 

 

Kartu Kredit Untuk Menghargai Wanita Karir Profesional 

Manfaat-manfaat dalam UOB Lady’s Card telah diperbaharui untuk mendukung gaya hidup wanita karir 

profesional. Berikut adalah 4 fitur UOB Lady’s Card untuk kenyamanan pemegang kartu kredit ini:  

1. Lady’s Reward: memberikan 3 kali poin reward untuk kategori fashion, department store, 

supermarket dan e-commerce (online). 

2. LuxePay:  memberikan keringanan berupa cicilan 0% selama 3 atau 6 bulan khusus untuk 

kategori fashion. 

3. Lady’s Day: memberikan penawaran lebih istimewa bagi para wanita khusus di hari Rabu di 

berbagai merchant health and beauty. 

4. Lady’s Moment: memberikan berbagai pengalaman manis yang tak dapat dinilai dengan uang. 

Dalam memperkenalkan UOB Lady’s Card kepada para calon nasabah, UOB bekerja sama dengan 

mitra strategis Panasonic Gobel Indonesia untuk program akuisisi nasabah baru hingga Agustus 2017. 

Dalam program ini untuk setiap UOB Lady’s Card yang disetujui dan nasabah yang bersangkutan 

melakukan transaksi sejumlah minimal Rp1.000.000,- dalam 2 bulan pertama, maka mereka berhak 

mendapatkan hadiah berupa hair dryer EH-NA45 dengan Nanoe technology.  

Dessy Masri, Cards and Payments Head UOB Indonesia mengatakan, “Selain keempat fitur 

tersebut, tampilan UOB Lady’s Card juga diperbaharui dengan disain eksklusif motif mawar merah 

bergaya post-modern dari perancang busana kenamaan dunia, Vivienne Tam. Lady’s Card mengambil 

tema ‘It’s time to shine’ yang diyakini akan memberikan nilai elegan dan rasa percaya diri yang lebih 

tinggi bagi para pemegang kartu kredit ini.”   

 “UOB Lady’s Card baru merupakan wujud dari komitmen kuat UOB Indonesia untuk senantiasa 

mengembangkan dan menawarkan produk dan layanan terbaik bagi para nasabahnya. Kami ingin 

selalu berada dekat dengan nasabah, kapanpun mereka membutuhkan layanan UOB, dan kami 

meyakini bahwa UOB Lady’s Card akan menjadi salah satu kartu kredit unggulan di Indonesia,” 

pungkas Dessy.   
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Tentang PT Bank UOB Indonesia 

 

PT Bank UOB Indonesia (UOB Indonesia) didirikan di tahun 1956 dengan jaringan layanan bank terdiri dari 41 kantor 
cabang, 137 kantor cabang pembantu disertai 173 ATM di 32 kota di 18 propinsi di seluruh Indonesia. Layanan 
perbankan UOB Indonesia dapat diakses melalui jaringan regional ATM UOB, ATM Prima, ATM Bersama dan jaringan 
ATM Visa. 

UOB Indonesia merupakan anak perusahaan United Overseas Bank Limited (UOB), bank terkemuka di Asia dengan 
jaringan global 500 kantor di 19 negara dan teritori di Asia Pasifik, Eropa Barat dan Amerika Utara. 

UOB Indonesia berkomitmen untuk terus menciptakan produk dan layanan berkualitas yang terkonsentasi dalam 
layanan nasabah individu melalui produk ritel seperti kartu kredit, produk-produk simpanan serta pinjaman KPR. UOB 
Indonesia juga melayani nasabah korporasi melalui layanan-layanan perbankan di bidang business banking, 
commercial banking, corporate banking, pasar global dan manajemen investasi. 

UOB Indonesia juga fokus melayani perusahaan-perusahaan dalam rencana ekspansinya. Bank telah membantu 
perusahaan-perusahaan di sektor konstruksi, pertambangan, real estate dan sektor jasa lainnya yang berekspansi ke 
Indonesia. Lembaga pemeringkat Fitch Rating memberikan UOB Indonesia rating AAA (idn). 

UOB memiliki basis nasabah yang kuat dengan rangkaian produk tabungan, KPR dan kartu kredit. Layanan 
perbankan UOB Indonesia juga dapat diakses di Singapura, Malaysia, dan Thailand melalui ratusan jaringan ATM 
UOB.  

UOB Indonesia turut berperan aktif di komunitas dengan memusatkan kegiatan Corporate Social Responsibility di dunia 
seni, pendidikan dan anak-anak. Sejak tahun 2011, UOB Indonesia mengadakan kompetisi tahunan UOB Painting of 
the Year. Pemenang kegiatan UOB Painting of the Year diikutsertakan dalam kompetisi tingkat regional di Asia 
Tenggara. Perseoran juga turut mendorong pegawainya untuk aktif dalam kegiatan sukarela melalui kegiatan tahunan 
UOB Heartbeat, Donor Darah dan Donasi Buku. 

Untuk informasi lebih lengkap, kunjungi www.uob.co.id 

 

Informasi lebih lanjut, mohon menghubungi: 

Nadya Siregar        

External Communications Head 
UOB Indonesia       
Tel: +62 21 2350 6000 ext. 31243      
Email: nadyasafira@uob.co.id 
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