
 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 
1 Diisi oleh Pejabat Perusahaan yang berwenang sesuai Anggaran Dasar Perusahaan yang terdaftar pada sistem SVS PT Bank Maybank Indonesia, Tbk 
atau penerima kuasa. Jika diisi nama penerima kuasa maka penerima kuasa tersebut harus sesuai dengan yang dikuasakan dalam  surat pernyataan 
dan kuasa untuk transaksi di PT Bank Maybank Indonesia, Tbk. 

 FORMULIR KEIKUTSERTAAN PROGRAM 
AKTIVASI M2E  

Yang bertandatangan dibawah ini:  

Nama Perusahaan :  
 

Alamat :  
 
 

Company ID M2E :  
 

No. NPWP :  
 

No. Rekening :  
 

 

Dalam hal ini secara sah dan berwenang diwakili oleh1 :  

Nama sesuai KTP :  
 

Nomor KTP :  
 

Jabatan :  
 

 

Nama sesuai KTP :  
 

Nomor KTP :  
 

Jabatan :  
 

(Untuk selanjutnya disebut “NASABAH”) 

Sehubungan dengan ditandatanganinya Formulir Keikutsertaan Program Aktivasi M2E ini (“Program”), NASABAH bersama ini menyatakan 
keikutsertaannya dalam Program ini,  dan NASABAH menyatakan hal-hal sebagai berikut: 

1. NASABAH telah membaca, memahami dan menyetujui seluruh Syarat dan Ketentuan Program yang ditetapkan PT Bank Maybank 
Indonesia Tbk (“Maybank”) (“Syarat dan Ketentuan Program”), termasuk terhadap perubahan yang akan diberitahukan kepada 
NASABAH melalui media yang ditentukan oleh Maybank di kemudian hari. 

2. NASABAH setuju dengan rincian/skema Program sebagai berikut :  
a. Jangka Waktu Pendaftaran: 15 Agustus 2021 – 31 Januari 2022.  
b. Reward berupa voucher sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta) bagi NASABAH yang dianggap Maybank memenuhi Syarat dan 

Ketentuan Program yang berlaku dibawah ini. 
 

3. NASABAH membebaskan Maybank dari segala risiko, kerugian, klaim, tuntutan dan/atau gugatan dari pihak manapun yang mungkin 
timbul berdasarkan sebab apapun, berkaitan dengan keikutsertaan NASABAH pada Program;  

4. NASABAH menyatakan dan menjamin bahwa dalam keikutsertaan Nasabah pada Program ini :  
a. Semua informasi yang NASABAH isi dan sampaikan dalam formulir ini adalah benar. 
b. NASABAH dan pihak yang mewakili NASABAH merupakan subyek hukum yang memiliki kewenangan bertindak berdasarkan 

hukum Republik Indonesia untuk melakukan perbuatan hukum, termasuk namun tidak terbatas pada menandatangani dan 
melaksanakan kewajibannya berdasarkan formulir ini; 

c. NASABAH telah memperoleh semua perizinan, persetujuan, serta melakukan segala pemberitahuan sebagaimana disyaratkan 
atau diwajibkan menurut peraturan perundang-undangan, anggaran dasar NASABAH, maupun ketentuan lain yang mengikat 
NASABAH, serta menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan dan perizinan yang berlaku. 

 

Syarat dan Ketentuan Program 

 

1. Program ini berlaku untuk Nasabah Maybank dengan Line of Business (LoB) SME+ dan BB. 
2. Nasabah mendapatkan penawaran Program Aktivasi M2E dari Business Financial Advisor (BFA)/ Relationship Officer (RO)/ Sales SME+ 

dan BB. 
3. Nasabah sudah terdaftar dan memiliki layanan Internet Banking M2E dengan pilihan layanan Transactional (bukan Inquiry Only). 
4. Nasabah sudah melakukan minimal 2x (dua kali) transaksi SKN, RTGS atau Outgoing Remittance/TT melalui M2E pada periode waktu Jan 

2021 – Jun 2021. 
5. Untuk mendapatkan reward berupa voucher sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta), NASABAH diharuskan melakukan minimal 4x (empat 

kali) transaksi per bulan selama 3 bulan (tidak harus berturut-turut) dan melakukan minimal total 30 (tiga puluh) transaksi dalam periode 
6 bulan untuk jenis transaksi SKN, RTGS, Outgoing TT/Remittance atau Tax Payment melalui M2E setelah tanggal pendaftaran. 

6. Jika Nasabah memenuhi syarat dan ketentuan, pemberian reward dilakukan paling lambat pada akhir bulan berikutnya setelah 
perhitungan selesai dilakukan oleh Maybank. 



7. Reward berupa voucher yang diberikan adalah sesuai nominal pada skema program (sudah dipotong pajak/pajak dibayarkan 
Maybank). 

8. Beban pajak hadiah atas peserta kegiatan ditanggung oleh Maybank. 
9. Maybank berhak menolak formulir ini jika tidak memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku pada Maybank. 
10. Maybank memiliki hak dan kewenangan untuk membatalkan atau mendiskualifikasi keikutsertaan NASABAH untuk mendapatkan reward 

jika terjadi penyalahgunaan dalam program ini sehingga tidak sesuai dengan Syarat dan Ketentuan Program. 

 

Kami dengan ini menyatakan telah membaca, memahami dan menyetujui syarat dan ketentuan program. 

Nasabah  

 
 

Tanda Tangan 
 
 

 
 

Tanda Tangan 
 

Nama :  Nama :  

Jabatan :  Jabatan :  

Tanggal :  Tanggal :  

 

Data BFA/RO/Sales 

Nama :  

Email :  

Nomor HP Aktif :  

 

PT Bank Maybank Indonesia Tbk terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan merupakan peserta penjaminan LPS. 

 


