
Syarat dan Ketentuan Nasabah CIMB Preferred

Dengan membaca dan memberikan persetujuan baik dalam bentuk tandatangan pada formulir aplikasi ataupun
memasukkan OTP yang telah dikirimkan ke Nomor Ponsel Nasabah, Nasabah menyatakan bahwa:

NASABAH telah mendapatkan informasi dan penjelasan yang cukup dari PT BANK CIMB NIAGA Tbk 
(“Bank”) termasuk syarat dan ketentuan untuk menjadi Nasabah CIMB Preferred.

Apabila NASABAH tidak memenuhi syarat keanggotaan Nasabah CIMB Preferred sebagaimana diatur
pada poin 2 di atas, NASABAH mengerti, memahami, dan menyetujui:

NASABAH mengerti dan memahami bahwa Privilege yang dimiliki oleh NASABAH hanya dapat digunakan
oleh NASABAH dan tidak dapat dipindah tangankan.

NASABAH mengerti dan memahami bahwa Bank berhak melakukan konfirmasi kepada NASABAH atas
transaksi yang dilakukan sesuai dengan limit yang ditentukan oleh Bank.
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NASABAH mengerti dan memahami bahwa untuk melakukan pendaftaran keanggotaan Nasabah CIMB 
Preferred, NASABAH harus memenuhi salah satu dari persyaratan keanggotaan Nasabah CIMB Preferred 
sebagai berikut:

Total rata-rata saldo keseluruhan yang mengendap di Bank minimal Rp 500.000.000,00 (lima ratus 
juta Rupiah) atau ekuivalen dalam mata uang asing atau jumlah lain yang ditentukan Bank dari waktu 
ke waktu yang perubahannya akan diberitahukan Bank kepada NASABAH dengan memperhatikan 
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; atau

Memiliki fasilitas KPR atau pinjaman dengan total limit atau nilai jaminan minimal Rp 2 Milyar dengan 
status pinjaman aktif dan lancar, sehingga berhak melakukan pendaftaran keanggotaan Nasabah 
CIMB Preferred tanpa biaya keikutsertaan yang berlaku terbatas selama status pinjaman masih aktif 
sejak pendaftaran diterima oleh Bank ; atau

Merupakan NASABAH yang memiliki relasi keluarga (suami/istri, orang tua/anak) dan direferensikan 
oleh existing nasabah Preferred CIMB Niaga dengan saldo keseluruhan minimum Rp 1 Milyar selama 
3 bulan berturut-turut, sehingga berhak menikmati fasilitas bebas biaya keikutsertaan berlaku 
terbatas selama 5 tahun sejak pendaftaran diterima oleh Bank; atau

Merupakan NASABAH terundang oleh Bank dengan membeli produk dan/atau mengikuti program 
tertentu yang ditetapkan oleh Bank sehingga berhak melakukan pendaftaran keanggotaan Nasabah 
CIMB Preferred yang berlaku terbatas selama 12 (dua belas) bulan pertama sejak pendaftaran, 

Untuk poin 2b, 2c, dan 2d setelah masa bebas biaya keikutsertaan habis, selanjutnya akan dikenakan 
biaya layanan Nasabah CIMB Preferred apabila total rata-rata dana NASABAH yang mengendap di 
rekening Bank di bawah Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah) atau ekuivalen dalam mata uang 
asing atau jumlah lain yang ditentukan Bank dari waktu ke waktu yang perubahannya akan diberita-
hukan Bank dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Untuk dikenakan biaya layanan CIMB Preferred sesuai ketentuan yang berlaku.

Memberi kuasa pada Bank khusus untuk memblokir dan/atau membuka blokir dan/atau mendebet 
rekening NASABAH pada Bank termasuk namun tidak terbatas pada rekening tabungan, rekening 
giro, rekening deposito atau rekening lainnya atas nama NASABAH pada Bank, baik dalam mata uang 
Rupiah maupun dalam mata uang lain, atau melakukan pembebanan pada kartu kredit CIMB Niaga 
yang NASABAH miliki, dengan tidak mengurangi hak Bank lainnya berdasarkan syarat dan ketentuan 
lain yang berlaku mengenai rekening; dan

Bank berhak mengubah segmentasi NASABAH dan/atau menutup rekening CIMB Preferred NASABAH 
dan/atau mengubah jenis rekening NASABAH dan/atau memberhentikan seluruh fasilitas, benefit 
(“Privilege”) serta layanan yang berkaitan dengan Layanan CIMB Preferred NASABAH sesuai dengan 
ketentuan Nasabah CIMB Preferred.

Form Pernyataan ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Aplikasi Pembukaan Rekening, 
Syarat dan Ketentuan, Aplikasi dan Ketentuan dan Persyaratan Umum Pembukaan Rekening/Ketentuan dan 
Persyaratan Umum Pembukaan Rekening CIMB Niaga Syariah, Syarat dan Ketentuan Umum Kartu Kredit serta 
syarat dan ketentuan terkait lainnya dan dengan ini NASABAH menyatakan tunduk dan mengikatkan diri pada 
Aplikasi Pembukaan Rekening, Syarat dan Ketentuan, Ketentuan Persyaratan Umum Pembukaan Rekening, 
serta syarat dan ketentuan terkait lainnya.


