Media Release

Kartu Kredit UOB luncurkan program
“UOB Sparkling Gift”
Jakarta - 9 Desember 2011, Unsecured Business Division (“USB”) PT Bank UOB Indonesia
(“UOBI”) luncurkan program akhir tahun yang mengusung tema “UOB Sparkling Gift”.
Peluncuran program ini dilangsungkan di gedung UOB Plaza yang berlokasi di Jalan M.H.
Thamrin, yang merupakan lokasi strategis di Jakarta. Program dikemas dalam benuk event yang
menyuguhkan pertunjukkan live music dan street dance. Puncak dari acara ditandai dengan
sebuah Flash Mob yang melibatkan lebih dari 300 orang penari yang akan menari di sepanjang
jalan Thamrin serta ditutup dengan pelepasan balon udara.
Budy Setiawan, selaku Unsecured Business Head UOBI menegaskan, “Program UOB Sparkling
Gift ini kami luncurkan sebagai ungkapan terima kasih kepada pemegang kartu kredit UOB yang
selama ini telah dengan setia menggunakan kartu kredit UOB. Selain itu kami juga berprinsip
untuk selalu memberikan special reward kepada mereka. Oleh karena itu, momentum akhir
tahun ini kami gunakan untuk memberikan special reward kepada nasabah dalam bentuk
voucher belanja dari MAP dan Carrefour”.
Pada kesempatan ini, UOBI memberikan voucher belanja dengan total nilai sebesar
Rp4.000.000.000,- (empat miliar rupiah) bagi 5.000 pemegang kartu pertama yang telah
melakukan transaksi sesuai mekanisme program di bulan Desember 2011. Program ini diberikan
khusus kepada pemegang kartu kredit UOB Platinum & Lady’s Platinum yang melakukan akumul
asi transaksi belanja minimum Rp 15.000.000,- akan mendapatkan voucher belanja senilai Rp
1.000.000,- dan bagi pemegang kartu kredit UOB Gold, UOB Lady’s Gold dan One Card, yang
bertransaksi dengan akumulasi minimum Rp 8.000.000,- akan mendapatkan voucher belanja
Rp 500.000,-.
Untuk mendapatkan voucher, pemegang kartu diwajibkan melakukan verifikasi data transaksi
dengan menghubungi UOB Call Center 14008.
Program ini diharapkan dapat meningkatkan loyalitas nasabah dengan terus menggunakan kartu
kredit UOB untuk memenuhi kebutuhan belanja mereka serta meraih calon nasabah baru kartu
kredit UOB dan visi UOBI untuk menjadi Premier Bank di Asia Pasifik pun dapat terwujud.

-----end-----

Mengenai PT Bank UOB Indonesia
Didirikan di Jakarta pada tahun 1956, PT Bank UOB Indonesia merupakan salah satu bank
terkemuka di Indonesia dengan jaringan layanan sebanyak 213 kantor dan 132 ATM yang
tersebar di 30 kota pada 18 provinsi diseluruh Indonesia.
Efektif pada tanggal 19 Mei 2011, Bank resmi mengganti namanya dari PT Bank UOB Buana
menjadi PT Bank UOB Indonesia.
UOB Indonesia telah dikenal sebagai salah satu Bank yang berfokus pada usaha kecil dan
menengah, serta memiliki kekuatan pada jumlah nasabah ritel. Saat ini, UOB Indonesia juga
mengembangkan bisnis corporate banking dan menawarkan rangkaian produk dan layanan
treasury kepada para nasabahnya.
Kinerja UOB Indonesia telah mendapat pengakuan dan beragam penghargaan dari pihak-pihak
independen. Selama tahun 2011, beberapa penghargaan yang didapat antara lain predikat
Sangat Bagus atas kinerja keuangan tahun 2010 dan Platinum Award atas Kinerja Keuangan
Sangat Bagus selama 10 tahun berturut-turut yaitu tahun 2001-2010 keduanya dari Majalah
Infobank, penghargaan ABFI Banking Award Best Performance Banking 2011 Kategori Swasta
Menengah dari Kelompok Tempo Media dan ABFI Institute Perbanas serta pemenang ketiga
Annual Report Award untuk kategori Private Keuangan Non Listing, terakhir pada tahun 2011,
UOB Indonesia mendapatkan rating ‘AAA’ (idn) dari lembaga rating internasional Fitch Rating
Indonesia untuk prospek stabil dan kinerja kami.
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