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FORMULIR PENDAFTARAN 

PROGRAM MEMBER GET MEMBER – COMMERCIAL BANKING 

Periode : 01 Juli 2022 s/d 30 Juni 2023 
 

 

Informasi pemberi referensi: 

Nama Nasabah : 

Nomor Rekening : 

Cabang Pembukaan Rekening : 

Contact Person di HSBC : 

Nama Pemberi Referensi : 

Nomor Handphone Pemberi Referensi : 

Alamat Email Pemberi Referensi : 

Kode Program : Commercial Banking Member Get Member Program 

Saya/kami bersedia mengikuti program Member Get Member – Commercial Banking dengan detail sebagai 

berikut : (Mohon diisi kolom yang kosong) 

No. Nama yang Direferensikan 

(Calon Nasabah) * 

Contact Person 

(wajib) 

Nomor Handphone 

(wajib) 

Alamat Email 

     

     

     

     

     

     

*)Sesuai akta perusahaan 

**) Formulir ini harap dicetak dan ditandatangani serta dikembalikan ke relationship manager masing-

masing. 
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Dengan ini saya/kami sebagai Nasabah Pemberi Referensi menyatakan dan setuju bahwa: 
 
1. Saya/kami menyatakan telah membaca, mendapatkan keterangan, mengerti, memahami, dan 

menyetujui syarat dan ketentuan Program Member Get Member - Commercial Banking 
sebagaimana terlampir dalam Formulir Pendaftaran ini (“Program”). 
 

2. Keputusan mengenai pembukaan rekening mengikuti ketentuan yang berlaku di PT Bank HSBC 
Indonesia (“Bank”). 

 

3. Dalam memberikan data dan/atau informasi, termasuk data dan/atau informasi pribadi atas 

nama-nama calon nasabah yang saya/kami referensikan pada Program ini, saya/kami menyatakan 

bahwa saya/kami telah memperoleh persetujuan yang diperlukan dari nama-nama tersebut untuk 

memberikan data dan/atau informasi tersebut kepada Bank sehingga memungkinkan Bank untuk 

menghubungi nama-nama tersebut dan oleh karenanya saya/kami membebaskan Bank dari 

keberatan atau klaim yang mungkin timbul atas pemberian referensi dan informasi dan/atau data 

tersebut. 

 

4. Bank dapat menyebutkan nama saya/kami selaku pemberi referensi pada saat Bank menghubungi 

nama(-nama) calon nasabah yang saya/kami referensikan. 

 

 

 

 ………………, … ……………… 202… 
 

 

 

 

 

 

 

 

(…………………………………………….) (…………………………………………….) 
 
Tanda Tangan & Nama Jelas Nasabah Tanda Tangan & Nama Jelas Nasabah 
 
(Penandatangan yang Berwenang (Authorized Signer)) (Pemberi Referensi) 

 

 

 

 

 

 
Nama Relationship Manager : 
AOC : 
Paraf/Inisial : 
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SYARAT DAN KETENTUAN 

PROGRAM MEMBER GET MEMBER – COMMERCIAL BANKING 

1. Program Member Get Member - Commercial Banking (“Program”) diselenggarakan oleh PT 
Bank HSBC Indonesia (“HSBC”) yang berlaku mulai tanggal 01 Juli 2022 s/d 30 Juni 2023 

(“Periode Program”). Rekening dibuka paling lambat tanggal 31 Juli 2023. 

2. Program ini berlaku untuk seluruh nasabah HSBC baik korporasi maupun individu (“Pemberi 
Referensi”) dengan status rekening aktif serta memenuhi syarat dan ketentuan program 

selama periode program. 

3. Keputusan mengenai pembukaan rekening mengikuti ketentuan bank yang berlaku. 

4. Yang direferensikan adalah badan hukum (UD, CV, PT, Yayasan) yang memiliki omset tahunan 
sesuai ketentuan commercial banking yang berlaku dan tidak memiliki rekening di HSBC. 

5. Referral Fee berupa e-voucher sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) sebagai bentuk 

apreasiasi yang diberikan oleh HSBC kepada nasabah pemberi referensi. Syarat agar nasabah 

pemberi referensi mendapatkan referral fee adalah: 
a. Nasabah yang direferensikan harus melakukan setoran minimum balance sebesar equivalent 

Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan melakukan aktivasi HSBCnet paling lambat satu 

bulan setelah pembukaan rekening.  
b. Pemberian referral fee dilakukan setiap tanggal 15 satu bulan setelah persyaratan program 

ini terpenuhi. 
Ilustrasi: 

– Pembukaan rekening dilakukan pada tanggal 14 Juli 2022 

– Pada tanggal 1 September 2022 dilakukan pengecekan apakah nasabah melakukan 

penempatan dana minimal sebesar minimum balance dan telah melakukan aktifasi 

HSBCnet dalam jangka waktu satu bulan setelah pembukaan rekening 
– Apabila memenuhi syarat, voucher akan dikirimkan ke nasabah paling cepat pada 

tanggal 15 September 2022 oleh Relationship Manager 

c. Kuota/batasan jumlah referensi yang mendapatkan referral fee selama periode program 
adalah sebanyak 24 nasabah yang berhasil dibuka rekeningnya di HSBC. 

d. Referensi yang berhasil menjadi nasabah HSBC dapat memberi referensi dengan mengikuti 
ketentuan sebagai pemberi referensi (selama periode program). 
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6. e-Voucher belanja (Tokopedia) atau yang sejenis diberikan kepada person in charge (Nama 
Pemberi Referensi) nasabah pemberi referensi yang memenuhi ketentuan program oleh RM 

/ Perwakilan Cabang HSBC. 

7. Nasabah hanya dapat mengajukan pertanyaan atau keberatan atas perbedaan jumlah hadiah yang 
seharusnya diterima Nasabah selambat-lambatnya tanggal 31 Agustus 2023. Segala pertanyaan 
atau keberatan yang diajukan setelah tanggal tersebut tidak akan diterima oleh HSBC. 

8. Program ini tidak dapat digabungkan dengan Program lainnya yang sedang berlangsung di HSBC. 
9. Program ini tidak berlaku bagi karyawan HSBC. 
10. Untuk informasi lebih lanjut mengenai Program ini, Nasabah dapat menghubungi 

Relationship Manager-nya masing-masing. 

11. Formulir Member Get Member harap dikembalikan ke Relationship Manager untuk diproses 
lebih lanjut. 

 
 


