
FORMULIR PENDAFTARAN
Program My Pensiun Tenang
Program Maybank My Pensiun Tenang ("Program") adalah program menabung, berinvestasi dan transaksi menggunakan Maybank Kartu Kredit yang dapat 
dimanfaatkan oleh Nasabah perorangan yang telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Maybank ("Nasabah") yang belum memiliki rekening tabungan di 
Maybank (New To Bank) dimana Nasabah akan mendapat rewards sesuai dengan syarat dan ketentuan Program yang berlaku sebagaimana disebutkan dalam formulir ini. 

Periode Program : 26 April – 30 Juni 2021

PEMILIHAN PROGRAM (MASS / PRIVILEGE / PREMIER)

Karyawan Maybank dilarang memeinta/menerima/memberikan imbalan. Apabila Anda diminta untuk memberikan sesuatu kepada pihak Maybank di luar dari yang telah diperjanjikan dalam perjanjian resmi, mohon menghubungi Whatsapp/SMS 0878 990000 100 
atau whistleblowing@maybank.co.id atau whistleblowing toll free (telepon bebas pulsa) di nomor 0800 1503034.

A. SYARAT DAN KETENTUAN UMUM PROGRAM

B. SYARAT DAN KETENTUAN TERKAIT REWARD DAN PENALTI PROGRAM

C. INFORMASI HELPDESK

D. KUASA DAN PERNYATAAN NASABAH

1.  Berlaku untuk Nasabah baru perorangan yang berumur di atas 17 (tujuh belas) tahun (diutamakan berumur 45-54 tahun) dan belum memiliki rekening di Maybank sebelumnya (New to Bank).
2.  Hanya berlaku untuk pembukaan rekening single (bukan joint account).
3.  Dana wajib fresh fund (berasal dari bank lain atau bukan dari pemindahbukuan dari rekening lain di Maybank). Batas maksimal melakukan full placement adalah 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung 

sejak masa efektif pembukaan dan aktivasi rekening.
4.  Dengan mengikuti program ini, maka Nasabah menyadari bahwa Nasabah telah melakukan penempatan dana dan jika bunga dan hadiah yang diterima melebihi tingkat bunga yang dianggap wajar yang 

ditetapkan oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), maka Nasabah setuju bahwa penempatan dana ini tidak termasuk dalam cakupan program penjaminan pemerintah atau penjaminan simpanan.
5. Dengan mengikuti program ini, maka nasabah mengerti dan mematuhi ketentuan dari setiap produk/program yang dipilih, termasuk dan tidak terbatas pada skema dan biaya pinalti yang melekat pada 

tiap produk/program tersebut.
6. Maybank memiliki hak mutlak untuk membatalkan, menunda, memperpanjang atau mengakhiri program ini sebelumnya, menghapus, atau menambahkan salah satu syarat dan ketentuan dengan 

memberikan pemberitahuan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan akan diinformasikan melalui website www.maybank.co.id

1.  Untuk rewards dalam bentuk cash reward akan dikreditkan ke rekening Maybank Tabungan MAKSI/MAKSI iB dalam keadaan aktif.
2. Untuk rewards dalam bentuk e-voucher (MAPCLUB Point) akan dikirimkan ke e-mail / nomor handphone Nasabah yang aktif dan terdaftar di sistem Maybank.
3. Periode pemberian rewards
 a. Untuk Mass: rewards akan diberikan selambat-lambatnya maksimal 30 (tiga puluh) hari kerja setelah pendebitan dana berhasil selama 3 (tiga) bulan berturut-turut baik di Maybank Tabungan 

MyPlan/MyPlan iB maupun Reksa Dana Berkala (RIKA). 
 b. Untuk Privilege dan Premier: rewards akan diberikan selambat-lambatnya maksimal 30 (tiga puluh) hari kerja setelah berhasil menjaga TRB sesuai dengan skema Program selama 3 (tiga) bulan.
4. Rewards tidak berlaku kelipatan.
5. Penalti Program:
     a. Untuk Mass: apabila terjadi gagal debit 3 kali berturut-turut  dari rekening sumber dana ke MyPlan/MyPlan iB, maka secara otomatis pada bulan ke-4, maka akan dilakukan penutupan rekening secara 

otomatis dan dikenakan biaya penutupan rekening sebelum jatuh tempo sebesar 1% (satu persen) dari saldo rekening atau min. Rp100.000,- (seratus ribu rupiah)
     b. Untuk Privilege: apabila melakukan penarikan sebagian atau seluruh dana yang diblokir di rekening MAKSI sebelum 12 (dua belas) bulan akan dikenakan penalti Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah)
 c. Untuk Premier: apabila melakukan penarikan sebagian atau seluruh dana yang diblokir di rekening MAKSI sebelum 12 (dua belas) bulan akan dikenakan penalti Rp1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu 

rupiah)

Dengan menandatangani Formulir ini, Nasabah menyatakan kepada Maybank bahwa:
1. Nasabah telah membaca, mengerti serta memahami dan karenanya menyatakan setuju untuk tunduk dan terikat pada Syarat dan Ketentuan Program Mass/Privilege/Premier - My Pensiun Tenang 

(selanjutnya disebut "Syarat dan Ketentuan Program") yang tercantum di atas.
2. Nasabah memberikan kuasa kepada Maybank untuk memblokir dana sebagaimana tercantum pada Program yang dipilih Nasabah di atas. Nasabah juga memberikan kuasa kepada Maybank untuk 

mendebet rekening tabungan tersebut di atas serta rekening lainnya terkait investasi Reksa Dana dan/atau obligasi sebesar penalti-penalti dan/atau biaya-biaya terkait dengan keikutsertaan Nasabah 
pada Program sesuai dengan Syarat dan Ketentuan Program. Kuasa yang Nasabah berikan ini tidak dapat dicabut, dibatalkan atau ditarik kembali dan tidak akan berakhir oleh sebab-sebab apapun, 
termasuk sebab-sebab berakhirnya kuasa yang terdapat dalam pasal 1813, 1814, dan 1816 KUH Perdata, kecuali  karena pengakhiran yang diperkenankan berdasarkan Syarat dan Ketentuan Program 
dengan segala konsekuensinya

3. Nasabah otomatis bersedia untuk diproses pengajuan fasilitas Maybank Kartu Kredit.
4. Dengan mengajukan permohonan Maybank Kartu Kredit sehubungan dengan Program, Nasabah memberikan persetujuan kepada Maybank untuk menggunakan data dan/atau informasi pribadi 

Nasabah untuk proses pemeriksaan SLIK (Sistem Laporan Informasi Keuangan).
5. Formulir ini merupakan satu kesatuan dengan formulir pembukaan rekening dan formulir lainnya terkait dengan Program ini.

Nasabah dapat menghubungi Maybank Customer Care 1500611 atau kantor cabang Maybank terdekat untuk informasi lebih lanjut perihal Program ini atau dengan mengunjungi website www.maybank.co.id

BERI TANDA X 
UNTUK 

PROGRAM 
YANG DIPILIH

NASABAH

KODE
PROGRAM

P1

KETENTUAN NILAI REWARDS

Mass
1. Pembukaan Maybank Tabungan MAKSI/MAKSI iB melalui M2U ID App (hingga proses verifikasi selesai)
2. Pembukaan Maybank Tabungan MyPlan/Myplan iB min. senilai Rp700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah) per 

bulan dengan tenor 12 (dua belas) bulan dan investasi Reksa Dana melalui RIKA min. senilai Rp500.000,- 
(lima ratus ribu rupiah) per bulan dengan tenor 12 (dua belas) bulan dan kartu kredit disetujui. Min. biaya 
untuk Reksa Dana adalah 1%  (satu persen)

3. Pengajuan Maybank White Card dan pembelanjaan senilai min. Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) dalam 
waktu 3 (tiga) bulan sejak kartu diterima

P2 Privilege     
1. Pembukaan Maybank Tabungan MAKSI/MAKSI iB melalui M2U ID App (hingga proses verifikasi selesai)
2. Pembelian Reksa Dana pertama kali min. Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) melalui M2U ID App. Tidak 

berlaku untuk Reksa Dana Pasar Uang dan Reksa Dana dalam mata uang USD
3. Top up dana di Maybank Tabungan MAKSI/MAKSI iB sebesar Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan 

diblokir selama 12 (dua belas) bulan
4. Pembelanjaan  Maybank White Card senilai min. Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) dalam waktu 3 (tiga) 

bulan sejak kartu diterima
5.  Menjaga total saldo gabungan (Total Relationship Balance "TRB") min Rp60.000.000,- (enam puluh juta 

rupiah) selama 3 (tiga) bulan sejak penempatan dana yang terakhir (di tabungan atau Reksa Dana) dan 
kartu kredit disetujui. Min penempatan di Reksa Dana adalah Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan 
min. biaya untuk Reksa Dana adalah 1% (satu persen)

Cash Reward Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
Cash Reward Rp165.000,- (seratus enam puluh lima 
ribu rupiah)

E-voucher MAP Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah)

Cash Reward Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
Cash Reward Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah)

Cash Reward Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) 
  
E-voucher MAP Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) 

Cash Reward Rp510.000,- (lima ratus sepuluh ribu 
rupiah)

Rp415.000,- (empat ratus lima belas ribu rupiah)Total Hadiah Mass

Rp1.610.000,- (satu juta enam ratus sepuluh 
ribu rupiah)

Total Hadiah Privilege

P3 Premier    
1. Pembukaan Maybank Tabungan MAKSI/MAKSI iB melalui M2U ID App (hingga proses verifikasi selesai)
2. Pembelian Reksa Dana pertama kali min. Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) melalui M2U ID App. Tidak 

berlaku untuk Reksa Dana Pasar Uang dan Reksa Dana dalam mata uang USD
3. Top up dana di Maybank Tabungan MAKSI/MAKSI iB  sebesar Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) 

dan diblokir selama 12 (dua belas) bulan 
4.  Pembelanjaan Kartu Kredit Maybank Visa Infinite senilai min. Rp10.000.000,- (lima juta rupiah) dalam 

waktu 3 bulan sejak kartu diterima
5.  Menjaga total saldo gabungan (Total Relationship Balance "TRB") min Rp550.000.000,- (lima ratu lima 

puluh juta) selama 3 (tiga) bulan sejak penempatan dana yang terakhir (di tabungan atau Reksa Dana atau 
obligasi) dan kartu kredit disetujui. Min. penempatan di Reksa Dana/dan obligasi adalah Rp490.000.000,- 
(empat ratus sembilan puluh juta rupiah) dan min. biaya untuk Reksa Dana/obligasi adalah 1% (satu persen)

Cash Reward Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah
Cash Reward  Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah

Cash Reward Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) 

E-voucher MAP Rp1.000.000,- (satu juta rupiah)

Cash Reward Rp4.500.000,- (empat juta lima ratus 
ribu rupiah)

Rp6.600.000,- (enam juta enam ratus ribu rupiah)Total Hadiah Premier 

GCIF :

Kode Referral :

DIISI OLEH MAYBANK

(diisi hanya untuk calon Nasabah yang mendapatkan kode referral)

DATA NASABAH

Nama :

No KTP :

Tanggal: Kode Cabang:

Nasabah

Materai Rp10.000,-

Mengetahui

Nama Cabang:

Nama Jelas & Nasabah Tangan Nasabah

(                                                                                         ) (                                                                                         )

NPK :

Head CS/OM/BM

Kolom Persetujuan Nasabah
Tanda Tangan

(             Nama Lengkap              )

Saya/ Kami (pilih salah satu):
 bersedia menerima penawran produk dan/atau layanan Bank melalui sarana komunikasi pribadi.
 bersedia menerima penawaran produk dan/atau layanan Bank melalui sarana komunikasi pribadi DAN memberikan persetujuan kepada Bank untuk 

menggunakan/memberikan data dan/atau informasi pribadi kepada pihak ketiga dalam rangka kepentingan Bank termasuk kegiatan promosi/komerisal.
 tidak bersedia untuk kedua hal tersebut di atas
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