
 

PUBLIC 
  

PT Bank HSBC Indonesia merupakan peserta penjaminan LPS. 

 

1. Program promosi ini hanya berlaku untuk nasabah perbankan PT Bank HSBC Indonesia ("HSBC") yang 

terundang yang sudah memiliki rekening HSBC non Premier, selanjutnya disebut "Nasabah". 

2. Nasabah yang setuju untuk melakukan upgrade ke Premier wajib untuk memberikan tanggapan melalui 

SMS dengan menggunakan keyword "UPGE" kirim ke 64722 bagi Nasabah yang memiliki nomor provider 

Telkomsel, Indosat, atau XL (untuk provider selain 3 tersebut, silahkan kirim SMS ke 0881-888-4722). 

Untuk SMS, Nasabah wajib untuk mengirimkan SMS dari HSBC menggunakan nomor telepon yang 

menerima SMS penawaran Program Premier Upgrade dan terdaftar pada sistem HSBC atau melalui 

Internet Banking HSBC pada halaman penawaran Program Peningkatan Premier. 

3. Untuk Nasabah Kartu Kredit PT Bank HSBC Indonesia yang belum mempunyai rekening tabungan 

HSBC, pengiriman SMS dengan keyword "UPGE" akan diterima sebagai konfirmasi keinginan nasabah 

untuk membuka rekening Premier. Staf PT Bank HSBC Indonesia akan menghubungi nasabah untuk 

melanjutkan proses pembukaan rekening tabungan HSBC Premier. 

4. Nasabah yang mengikuti Program Premier Easy Upgrade dapat menikmati free trial selama 1 tahun 

pertama setelah menjadi nasabah Premier HSBC yaitu berhak untuk menikmati bebas biaya sebesar Rp 

250 Ribu di bawah saldo rata-rata selama periode tersebut. 

5. Dengan menyetujui mengikuti Program Premier Easy Upgrade, maka Nasabah wajib untuk memenuhi 

ketentuan dana baru masuk ke dalam rekening yang ada di bank HSBC minimal sebesar Rp 50 Juta di 

setiap bulan. Dana yang masuk ke rekening bank HSBC dapat di akumulasi dalam 1 bulan. 

6. Program ini tidak mewajibkan Nasabah untuk melakukan penempatan dana pada produk wealth 

management, seperti reksa dana, obligasi, dan/atau asuransi.  

7. Nasabah yg memenuhi persyaratan no. 6 di atas, akan otomatis menikmati perpanjangan periode bebas 

biaya sebesar Rp 250 Ribu. Nasabah yg tidak memenuhi persyaratan no. 6 di atas, pihak PT Bank HSBC 

Indonesia akan mengirimkan notifikasi / mengkontak nasabah, 2 bulan sebelum akhir masa program, 

untuk mengkonfirmasikan status eligibilitas nasabah, dan memberikan kesempatan untuk nasabah 

melakukan perubahan tipe fasilitas rekening mereka. 

8. Dengan membuka rekening HSBC Premier atau meningkatkan rekening ke HSBC Premier, Nasabah 

berhak mengajukan aplikasi kartu kredit HSBC Premier MasterCard. Pengajuan aplikasi kartu kredit 

HSBC sesuai syarat dan ketentuan yang berlaku yang dapat diakses di www.hsbc.co.id 

9. Program ini tidak berlaku untuk karyawan HSBC.  

Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi contact center HSBC di 1500700. HSBC merupakan 

lembaga keuangan yang terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.

https://www.hsbc.co.id/

