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Rangkaian produk

PT Bank DBS Indonesia yang 

dipersembahkan khusus untuk 

memenuhi kebutuhan Anda

DBS mempersembahkan berbagai produk perbankan istimewa 

mencakup produk tabungan dan deposito,

produk investasi yang bekerja sama dengan

manajer investasi pilihan, produk treasury yang nyaman,

dan juga produk bancassurance yang juga bekerja sama 

dengan perusahaan asuransi terpercaya. 

Produk-produk simpanan
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DBS Maxi Saving Account

DBS Maxi Saving Account merupakan produk yang 
menggabungkan fleksibilitas tabungan dan bunga 
setinggi deposito untuk memenuhi kebutuhan 
perbankan seluruh nasabah.

Keunggulan
• Suku bunga yang tinggi setara bunga deposito apabila

 saldo di akhir hari mencapai Rp 110 Juta.

• Bebas biaya transaksi (SKN, RTGS dan TT) jika saldo

 setelah transaksi lebih dari Rp 200 Juta dan ekuivalen

 dalam mata uang lain. 

• Dapat ditarik sewaktu-waktu baik melalui counter ataupun

 ATM di Indonesia dan Singapura.

• Beragam pilihan mata uang sesuai kebutuhan Anda: IDR,

 USD, SGD, EUR, NZD, AUD, GBP, JPY, CHF, dan HKD.

• Tanpa batas maksimum penarikan melalui counter.
• Tersedia fasilitas rekening gabungan (joint account). 
• Gratis fasilitas otodebet ke rekening tertentu di DBSI. 

DBS Maxi Current Account

DBS Maxi Current Account memenuhi kebutuhan 
transaksi bisnis Anda sekaligus memberi tingkat bunga 
yang kompetitif.

Keunggulan
• Bunga dihitung berdasarkan saldo harian.

• Dapat melakukan transaksi penarikan atau penyetoran

 antar cabang. 

• Transaksi dapat dilakukan menggunakan Cek/Bilyet Giro.

• Tersedia fasilitas rekening gabungan (joint account). 
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DBS Current Account Plus

DBS Current Account Plus dengan bunga harian
progresif dan suku bunga kompetitif untuk
mempermudah dan memberikan kelancaran transaksi
bagi Anda sebagai usahawan ataupun Pribadi.

Keunggulan
• Bunga harian progresif, membuat dana berkembang

 lebih optimal. Semakin besar saldo semakin tinggi

 tingkat jasa giro yang diperoleh. 

• Laporan bulanan terpadu.

• Transaksi dapat dilakukan menggunakan Cek/Bilyet Giro.

• Tersedia fasilitas rekening gabungan (joint account).  
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DBS Saving Plus

DBS Saving Plus merupakan tabungan dengan bunga harian progresif
dan suku bunga kompetitif menjadikan dana simpanan berkembang
secara maksimal.

Keunggulan
• Bunga harian progresif, membuat dana berkembang lebih optimal.

• Semakin besar saldo, semakin tinggi tingkat bunga yang diperoleh. 

• Dapat ditarik sewaktu-waktu baik melalui counter ataupun ATM

 di Indonesia dan Singapura.

• Tanpa batas maksimum penarikan melalui counter.
• Tersedia fasilitas rekening gabungan (joint account). 
• Gratis fasilitas otodebet ke rekening tertentu di DBSI.  
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DBS Regular Saving Account

DBS Regular Saving Account merupakan tabungan dengan kelengkapan
fasilitas dan layanan serta jaringan transaksi yang luas di dalam dan
luar negeri - lebih nyaman dan mudah.

Keunggulan
• Bunga dihitung berdasarkan saldo harian.

• Dapat ditarik sewaktu-waktu baik melalui counter ataupun ATM

 di Indonesia dan Singapura.

• Tersedia dalam 3 pilihan mata uang: IDR, USD dan SGD.

• Tanpa batas maksimum penarikan melalui counter.
• Tersedia fasilitas rekening gabungan (joint account). 
• Gratis fasilitas otodebet ke rekening tertentu di DBSI. 

DBS Regular Current Account

DBS Regular Current Account adalah simpanan untuk nasabah perorangan
dan perusahaan yang dapat membantu memudahkan pembayaran transaksi
bisnis dengan cepat, mudah dan aman.

Keunggulan
• Bunga dihitung berdasarkan saldo harian.

• Dapat melakukan transaksi penarikan atau penyetoran antar cabang. 

• Tersedia dalam 3 pilihan mata uang: IDR, USD dan SGD.

• Transaksi dapat dilakukan menggunakan Cek/Bilyet Giro.

• Tersedia fasilitas rekening gabungan (joint account).  
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DBS My Smart Account

DBS My Smart Account adalah tabungan berjangka
yang membantu Anda untuk disiplin menabung
untuk memenuhi kebutuhan finansial di masa depan 
seperti dana liburan keluarga, pernikahan,
dana pendidikan ataupun persiapan pensiun.

Selain itu, Anda juga akan mendapatkan hadiah 
langsung yang menarik mulai dari gadget trendy,
emas sampai mobil impian.

Keunggulan
• Suku bunga kompetitif.

• Setoran awal dan bulanan yang ringan.

• Jangka waktu yang dapat dipilih sesuai

 kebutuhan Anda: 1, 3, 5, 7 sampai 10 tahun.

• Beragam hadiah langsung menarik.

• Tersedia fasilitas rekening gabungan (joint account). 
• Gratis fasilitas otodebet ke rekening induk untuk

 setoran rutin bulanan.
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DBS Assetline

DBS AssetLine merupakan fasilitas pinjaman yang
cepat dan nyaman untuk mengakses dana Anda
yang terus tumbuh.

Anda bisa mendapatkan fasilitas pinjaman hingga 
90%* dari jumlah depositonya.

Anda akan tetap mendapatkan bunga menarik
untuk deposito yang dimiliki sekaligus mendapatkan 
dana tambahan untuk memenuhi kebutuhan pribadi
seperti biaya pendidikan ataupun kebutuhan tak 
terduga lainnya.

Keunggulan
• Proses Cepat
 Proses pemberian fasilitas pada hari yang sama.*

 Sehingga dana dapat langsung digunakan.

• Kemudahan Akses
 Fasilitas kredit di rekening giro Anda dapat diakses

 melalui jaringan ATM DBS di Indonesia dan Singapura,

 ATM Bersama, dan ATM berlogo VISA dan ALTO

 ataupun cek/bilyet giro.

• Tanpa Pembayaran Minimum
 Memudahkan nasabah mengelola arus kas financial

 dengan lebih fleksibel. Bunga hanya dikenakan pada

 fasilitas yang digunakan.

• Bunga Yang Rendah
 Dengan spread dan biaya provisi yang kompetitif,

 nasabah akan memiliki dana lebih untuk memenuhi

 kebutuhannya.

• Bebas Biaya Administrasi

* Syarat dan ketentuan berlaku.
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Deposito DBS

Deposito DBS merupakan simpanan berjangka dalam mata uang Rupiah
dan/atau valuta asing, dengan tingkat suku bunga yang kompetitif.

Keunggulan
• Tingkat bunga yang menarik. 

• Beragam pilihan mata uang sesuai kebutuhan Anda: IDR, USD, SGD, EUR, NZD,

 AUD, GBP, JPY dan CHF.

• Pilihan jangka waktu penempatan yang fleksibel: 7 hari, 14 hari atau 1, 3, 6, 12

 hingga 24 bulan.

• Pokok dan bunga dapat diperpanjang secara otomatis (Automatic Rollover/ARO). 

• Dapat dijadikan jaminan untuk memperoleh fasilitas kredit dari produk

 DBS Assetline.

• Tersedia fasilitas rekening gabungan (joint account). 
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Fasilitas Valuta Asing (FX Service)

Rate dan Biaya Transfer yang Kompetitif
Untuk bertransaksi valuta asing berbagai mata uang dunia, 

yaitu USD, GBP, AUD, EUR, JPY, NZD, HKD, SGD dan CHF.

FX Order 24 Jam 7 Hari Seminggu*
Nikmati fasilitas transaksi jual beli valuta asing selama

24 jam sehari dan 7 hari seminggu. Dengan FX Order,

Anda bebas menentukan rate yang diinginkan

sehingga memungkinkan nasabah meraih tujuan transaksi 

valuta asingnya.

Mudah dan Efisien Melalui Telepon
Dengan memiliki fasilitas Phone Indemnity*, semua

transaksi jual beli valuta asing dapat dilakukan melalui

telepon tanpa harus datang ke kantor cabang ataupun

ke kantor cabang pembantu Bank DBS.

Anda hanya perlu memiliki tabungan atau giro di

Bank DBS untuk kemudahan melakukan transaksi ini

dan mendapatkan rate yang kompetitif.

Update Pasar Valuta Asing dari
Treasury Sales Manager 
Treasury Sales Manager (TSM) siap sedia dengan

update rate pasar valuta asing yang terkini untuk 

membantu Anda membuat keputusan bertransaksi

valuta asing yang tepat.

Produk-produk Treasury
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* Syarat dan ketentuan berlaku.
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Premium Currency Investment (PCI)

PCI adalah investasi terkait opsi mata uang, dimana jumlah bunga yang
akan diterima dari jumlah pokok tergantung pada pergerakan nilai tukar
dua mata uang.

Anda akan menerima 100% dari jumlah pokok dalam mata uang investasi
awal pada saat jatuh tempo PCI ini.

Mengapa PCI?
• PCI dapat disesuaikan dengan kebutuhan Anda, berdasarkan pilihan Anda

 terhadap pasangan mata uang, batasan atau jenis PCI dan jangka waktu.

• Pembayaran pokok sebesar 100% saat jatuh tempo.

• Potensi bunga yang lebih tinggi dari produk tradisional.

• Jangka waktu investasi yang pendek.
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Currency Linked Investment (CLI)

CLI adalah investasi non-tradisional yang
berhubungan dengan opsi mata uang yang memberi
Bank hak untuk membayar jumlah pokok dan imbal
hasil pada saat jatuh tempo dalam mata uang dasar
atau mata uang alternatif.

Anda bebas menentukan mata uang dasar, mata
uang alternatif, jangka waktu dan level konversi
yang diinginkan sehingga memungkinkan meraih
hasil investasi (yield) yang menarik.

Mengapa CLI?
• Berpotensi memberikan yield yang lebih tinggi dari 

 produk tradisional.

• Dapat digunakan sebagai alat untuk mengkonversikan

 satu mata uang ke mata uang lain berdasarkan

 tingkat harga yang diharapkan.

• Besarnya investasi yang fleksibel dengan jumlah

 minimum USD 20.000 atau setara dalam mata uang

 asing lainnya.

• Jangka waktu investasi yang pendek mulai dari 1 minggu

 hingga 3 bulan.
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Reksa dana

PT Bank DBS Indonesia menawarkan beberapa pilihan produk investasi yang
sesuai dengan risiko profil investasi nasabah.

Reksa dana Pasar Uang
• Batavia Dana Kas Maxima
• Manulife Dana Kas II

• Mandiri Investa Pasar Uang
• Schroder Dana Likuid 

Reksa dana Campuran
• Batavia USD Balanced Asia
• BNP Paribas Equitra
• BNP Paribas Spektra
• First State Indonesian Balanced Fund
• First State MultiStrategy Fund

• Manulife Dana Campuran II
• Manulife Dana Stabil Berimbang
• Manulife Dana Tumbuh Berimbang
• Schroder Dana Terpadu II
• Schroder Syariah Balance Fund

Reksa dana Pendapatan Tetap
• BNP Paribas Prima II
• BNP Paribas Prima USD
• BNP Paribas Dolar Plus
• BNP Paribas Rupiah Plus
• Danareksa Melati Premium Dollar (USD)

• First State Indonesian Bond Fund
• Manulife Pendapatan Bulanan II
• Manulife Obligasi Negara Indonesia II
• Schroder Dana Mantap Plus II
• Schroder USD Bond Fund (USD)

Reksa dana Saham
• Batavia Dana Saham
• BNP Paribas Ekuitas
• BNP Paribas Infrastruktur Plus
• BNP Paribas Pesona
• BNP Paribas Solaris
• BNP Paribas Star
• First State Dividend Yield Fund

• First State IndoEquity Sectoral Fund
• Mandiri Investa Ekuitas Dinamis
• Manulife Dana Saham
• Manulife Saham Andalan
• Schroder 90 Plus Equity Fund
• Schroder Dana Prestasi
• Schroder Dana Prestasi Plus

Produk-produk investasi

Manajer-manajer Investasi yang bekerja sama dengan PT Bank DBS Indonesia.
• PT Bahana TCW Investment Management
• PT BNP Paribas Investment Partners
• PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen
• PT Danareksa Investment Management
• PT First State Investments Indonesia
• PT Mandiri Manajemen Investasi
• PT Manulife Aset Manajemen Indonesia
• PT Schroder Investment Management Indonesia
• PT RHB OSK Asset Management

In
v

e
stm

e
n

t

11

Obligasi

Instrumen obligasi ini merupakan instrumen pasar
modal yang ditujukan untuk investor yang memiliki 
profil resiko moderat yang ingin mencari potensi 
pendapatan periodik dari kupon obligasi dan potensi 
kenaikan harga obligasi di pasar sekunder.

Keuntungan berinvestasi di obligasi meliputi:
• Diversifikasi aset.

• Pendapatan secara berkala.

• Potensi kenaikan/apresiasi terhadap modal awal.

• Tersedia dalam mata uang IDR dan USD.
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UT Saving Plan

Adalah sarana bagi Anda untuk berinvestasi dalam
reksa dana secara disiplin dan teratur setiap bulannya.
Anda pun dapat bebas memilih jangka waktu serta 
jumlah investasi per bulannya.

Dengan fasilitas ini, Anda dapat menghindari
usaha sia-sia untuk menerka arah pasar serta 
membantu nasabah dalam berinvestasi dengan 
nyaman dan mudah.

Keuntungan DBS UT Saving Plan:
• Anda bebas menentukan jumlah investasi per bulan,

 dengan jumlah yang sangat minimal yaitu

 Rp 1.000.000,- sampai dengan Rp 100.000.000,- sesuai

 dengan keinginan Anda.

• Akses kepada reksa dana yang dikelola oleh

 Manajer Investasi terkemuka.

• Disiplin berinvestasi dalam jumlah tetap dalam semua

 kondisi pasar.

• Seiring berjalannya waktu, biaya rata-rata per unit Anda

 lebih rendah dari harga pasar rata-rata selama jangka

 waktu tertentu.

• Semakin cepat Anda mulai mengakumulasikan investasi

 Anda, semakin besar pula kesempatan Anda untuk

 meningkatkan nilai investasi Anda karena adanya

 pengakumulasian secara eksponesial.

• Ketenangan ekstra dalam menghadapi pergerakan pasar

 jangka pendek.
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Produk-produk Bancassurance

Aviva Premier

Perlindungan terbaik untuk masa depan
keluarga Anda.

Keunggulan Aviva Premier:
• Perlindungan asuransi jiwa hingga usia 99 tahun.

• Usia masuk tertanggung hingga usia 70 tahun.

• Tanpa selisih biaya harga jual dan harga beli pada

 dana investasi.

• Fleksibel dalam menambahkan premi investasi,

 menaikkan atau menurunkan Uang Pertanggungan,

 menambah perlindungan asuransi tambahan.

• Bebas biaya penarikan dana.
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35 40

150,5 juta*

30,5 juta*

208,6 juta*

88,6 juta*

259,9 juta*

139,9 juta*

342,1 juta*

222,1 juta*

45 50 55 99

Akhir Pertanggungan

Usia

Manfaat
Meninggal
Dunia/
Terminal
Illness

Akumulasi
Proyeksi
Nilai Investasi

Mengikuti manfaat produk Aviva Premier dimana nasabah berusia 35 tahun (laki-laki tidak 
merokok) berinvestasi selama 10 tahun dengan Premi Dasar Rp 3 juta dan Premi Investasi
Rp 3 juta per tahun. Uang Pertanggungan yang dipilih adalah Rp 120 juta. Nilai investasi 
dihitung berdasarkan asumsi hasil investasi 10,5% per tahun.

Ilustrasi Aviva Premier
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ProHealth

Perlindungan kesehatan sepanjang usia Anda.

Manfaat istimewa ProHealth:
• Perlindungan kesehatan berupa biaya rawat inap harian,

 penyakit kritis, pembedahan, konsultasi dokter

 dan sebagainya.

• Manfaat Meninggal berupa Uang Pertanggungan

 atau 100% akumulasi premi yang telah dibayar.

• Manfaat Akhir Masa Pertanggungan sebesar

 Uang Pertanggungan.

• Manfaat kenaikan otomatis Uang Pertanggungan.

• Manfaat Hidup Panjang.
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Golden Protector

Perlindungan menyeluruh di hari tua Anda.

Keunggulan Golden Protector:
• Bebas memilih usia mapan saat pembayaran tunai

 dimulai usia 40, 45, 50, 55, atau 60 tahun.

• Bebas menyesuaikan besaran premi melalui pemilihan

 masa pembayaran premi yang sesuai dengan

 kemampuan keuangan saat ini 5,10, 15, atau 20 tahun.

• Tersedianya pilihan fasilitas untuk menambah besaran

 pembayaran tunai.

• Tidak diperlukan seleksi kesehatan.

• Bebas biaya administrasi bulanan.

Masa Pertanggungan

 Pembayaran Tunai
Usia Mapan = 50% UP Terminal

Bonus(4)
Survival Bonus(3)

Pembayaran Tunai Tahunan= 10% UP
Usia

Masuk

18 tahun
Akhir Masa
PertanggunganMasa Pembayaran Premi

(5/10/15/20 tahun)

Usia Mapan
(40/45/50/55/60 tahun)

70 tahun

Ilustrasi Golden Protector

Catatan
Usia Masuk + Masa Pembayaran Premi ≤ Usia Mapan
UP = Uang Pertanggungan

Ilustrasi ProHealth

Catatan
UP = Uang Pertanggungan
Uang Pertanggungan adalah 150% x Uang Pertanggungan Awal setelah dikurangi Manfaat 
Pertanggungan yang telah dibayarkan.

Usia Masuk
18-55 tahun

70
tahun

75
tahun

85
tahun

99
tahun

Masa Pembayaran Premi

 

Manfaat Penggantian Biaya Rumah Sakit

Manfaat  Meninggal = UP atau 100% Total Akumulasi Premi
                                      (mana yang lebih rendah)  

Akhir
Pembayaran

Premi

Manfaat Kenaikan
Otomatis UP =
50% x UP Awal

Manfaat Hidup Panjang =
UP atau 5% x UP Awal

(mana yang lebih rendah)

Manfaat Akhir Masa
Pertanggungan = UP

Manfaat  Meninggal = UP Awal atau
100% Total Akumulasi Premi (mana yang lebih rendah)  

Masa Pertanggungan



17

Manulife Investa*

Program perlindungan lengkap yang sekaligus
memberikan kesempatan untuk berinvestasi
dengan berbagai bonus.

Keunggulan Manulife Investa:
• Jaminan premi kembali jika nasabah mengikuti

 program sampai akhir kontrak.

• Perlindungan sampai usia 70 tahun.

• Bonus Uang Pertanggungan.

• Bonus Manfaat Kematian akibat kecelakaan.

• Bonus Manfaat 6 (enam) penyakit kritis.
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Profit Climbing Auto Rebalancing

Auto Re-Entry

Rp 100juta

Asumsi pasar uang masih
mengalami pertumbuhan

Money
market

Fixed
Income

Pergerakan NAB
Equity Cut Loss

Point Auto Re-Entry

Equity Money
market

+10%

+10%
-5%

New Benchmark
Rp 110juta

Profit Climbing

Profit Climbing Target : +10% Cut Loss Target : -5%

Cut Loss

New Benchmark
Rp 121juta

Rp 114,95juta

Initial Fund
Grown Fund

Year 1 Year 2

Original
Portfolio

Before
Rebalancing

After
Rebalancing

10%

90%

10%

90%

10%

90%

10%

90%

17%

83%

7%

93%

iDARE (Insurance Dynamic Auto Rebalancing)

Program perlindungan jiwa sekaligus investasi
yang unik dengan fitur risk management seperti
auto trading, auto rebalancing, dan auto re-entry
untuk membantu menjadi hasil investasi Anda.

iDARE dilengkapi dengan fasilitas Automatic Risk
Management System (ARMS)  yang membantu 
nasabah memantau pergerakan investasi pada
tingkat optimal namun sesuai dengan tingkat
risiko yang nasabah inginkan.

Fasilitas yang tersedia terdiri dari:
• Auto Trading
• Auto Re-entry
• Auto Rebalancing

Ilustrasi Manfaat Pertanggungan

Nilai Polis* dan Nilai Tunai (dalam jutaan Rupiah)

Masa Pertanggungan Masa Polis* Nilai Tunai

5

0 115 625
457 720

625

2.025

6.289

11.084

 26 tahun  45 tahun  55 tahun 65 tahun 70 tahun

Rp Rp

Catatan
* Asumsi tingkat pengembalian tahunan sebesar 12% selama Masa Pertanggungan. Nilai Polis tidak
 dijamin atau menurun tergantung dari kinerja dana investasi yang dipilih oleh Nasabah dan tidak lepas
 dari risiko investasi. Ilustrasi ini tidak mengikat dan bukan merupakan perjanjian asuransi dan bukan
 merupakan bagian dari Polis. Hak dan kewajiban sebagau Pemegang Polis/Tertanggung dan ketentuan
 mengenai produk ini tercantum dalam Polis. Ilustrasi lebih lengkap tentang produk ini baik Premi yang
 harus dibayarkan, Uang Pertanggungan, asumsi tingkat hasil investasi dan sebagainya tercantum
 dalam dokumen ilustrasi.

Manfaat  Meninggal Dunia Karena Kecelakaan dan
Manfaat 6 Penyakit Kritis

Masa Pembayaran
Premi (MPP)
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Global Health
Perlindungan Perawatan Medis Dimanapun
dan Kapanpun.

Global Health adalah sebuah program asuransi biaya 
medis secara menyeluruh untuk Anda dan Keluarga 
dengan layanan berkualitas di seluruh dunia.

Global Health memiliki 3 plan yang bisa Anda pilih 
sesuai kebutuhan, yaitu antara lain:
• Classic Plan: program ini memberikan manfaat

 perawatan rumah sakit.

• Supreme Plan: program ini memberikan manfaat

 rawat inap, rawat jalan dan persalinan.

• Elite Plan: program ini memberikan manfaat rawat

 inap, rawat jalan premium termasuk persalinan.

Manfaat Utama dari Global Health:
• Emergency Assistant Services.
• International Payment Guarantees.
• Emergency Medical Advice & Assistance.
• Emergency Evacuation Services & Repatriation.
• International Travel Assistance Services.

Pernyataan produk (Disclaimer)

PRODUK CURRENCY LINKED INVESTMENT (CLI)
Currency Linked Investment (“CLI”) mengandung risiko nilai tukar mata uang. Produk ini tidak 
dijamin oleh PT Bank DBS Indonesia atau afiliasinya, serta tidak termasuk dalam cakupan
program penjaminan simpanan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Republik Indonesia.

CLI adalah investasi non-tradisional dan bukan merupakan tabungan dan/atau deposito 
konvensional/biasa. CLI berhubungan dengan opsi mata uang yang memberi Bank hak untuk 
membayar jumlah pokok dan imbal hasil pada saat jatuh tempo dalam mata uang alternatif. 
Semua atau sebagian dari bunga yang diterima dalam CLI merupakan premium dari opsi
mata uang.

Dengan berinvestasi dalam CLI, nasabah memberi Bank hak untuk dapat membayar pada
tanggal di masa depan dalam mata uang alternatif yang berbeda dari mata uang awal investasi, 
tanpa melihat apakah nasabah bermaksud untuk dibayar dalam mata uang tersebut saat itu.
CLI tergantung pada fluktuasi nilai tukar mata uang asing yang dapat mempengaruhi tingkat 
pengembalian investasi nasabah. Nasabah harus merasa nyaman untuk memiliki mata uang 
alternatif pada saat jatuh tempo, jika tidak, jika nasabah ingin menukarkan dananya kembali ke 
mata uang dasar, jumlah yang diterima dapat berkurang sangat besar dari jumlah investasi awal. 
Dalam keadaan terburuk, penurunan yang sangat besar dalam mata uang alternatif terhadap 
mata uang dasar dapat mengakibatkan kerugian total investasi awal dan imbal hasil.

CLI bukan merupakan tabungan dan/atau deposito biasa/konvensional dan/atau pengganti dari 
tabungan dan/atau deposito biasa/konvensional. Calon nasabah disarankan untuk  memperoleh 
pendapat dari penasihat keuangan profesional sebelum berinvestasi dalam CLI. Jika calon 
nasabah memilih untuk tidak melakukannya, calon nasabah harus mempertimbangkan, 
memahami, dan mengerti bahwa CLI cocok untuk calon nasabah.

Calon nasabah diwajibkan memiliki pengetahuan dan pemahaman yang cukup serta telah 
mendapatkan saran terpisah dari penasihat keuangan profesional untuk melakukan penilaian 
sendiri atas manfaat-manfaat dan risiko-risiko dari transaksi jenis ini dan calon nasabah tidak 
diperkenankan sama sekali untuk bergantung pada informasi, nasehat atau saran dalam bentuk 
apapun dari PT Bank DBS Indonesia (“Bank”), para pejabat dan karyawannya termasuk 
pihak-pihak yang terkait dengan Bank.

PRODUK OBLIGASI
Obligasi adalah produk pasar modal, bukan produk bank dan bukan merupakan tabungan atau 
deposito, sehingga obligasi tidak dijamin oleh bank serta tidak termasuk dalam cakupan obyek 
program penjaminan simpanan. Investasi dalam obligasi mengandung risiko, termasuk 
kemungkinan berkurang/hilangnya pokok investasi. Kinerja masa lalu bukan merupakan jaminan 
kinerja masa depan. Harga obligasi dapat naik atau turun tergantung kondisi pasar.

PRODUK REKSA DANA
Investasi melalui Reksa Dana mengandung risiko, termasuk kemungkinan berkurang/hilangnya 
pokok investasi. Calon pemodal wajib membaca dan memahami prospektus dan atau dokumen 
penawaran lainnya sebelum memutuskan untuk berinvestasi melalui Reksa Dana.
Reksa Dana merupakan produk pasar modal, Bukan deposito dan Bukan merupakan produk 
Bank, tidak dijamin oleh PT Bank DBS Indonesia serta tidak termasuk dalam program penjaminan 
pemerintah. Bank hanya bertindak sebagai agen penjual Reksa Dana. Kinerja masa lalu bukan 
merupakan jamininan kinerja masa depan. Nilai dari Reksa Dana dapat naik atau turun 
berdasarkan kondisi pasar.



Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi DBSI Customer Centre
di 500DBS/500327 atau 69DBS/69327 melalui ponsel, atau kunjungi
kantor cabang DBS Indonesia terdekat.
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PRODUK BANCASSURANCE TRADISIONAL
(“Nama Produk”) adalah produk asuransi yang diterbitkan oleh (Nama Perusahaan Asuransi). 
Produk ini bukan merupakan produk simpanan pada PT Bank DBS Indonesia dan oleh karenanya 
tidak mengandung kewajiban apapun dan tidak dijamin oleh PT Bank DBS Indonesia serta tidak 
termasuk dalam program penjaminan pemerintah (LPS). Bank hanya bertindak sebagai pihak 
yang mendistribusikan atau mereferensikan Produk ini dimana penggunaan logo dan/atau 
atribut lainnya dalam brosur atau dokumen pemasaran hanya merupakan wujud kerjasama 
antara PT Bank DBS Indonesia dengan (Nama Perusahaan Asuransi) sehingga tidak dapat 
diartikan bahwa Produk ini merupakan produk bank. Calon nasabah asuransi wajib membaca 
dan memahami dokumen pemasaran dan polis asuransi atau meminta pendapat penasihat 
professional, bila ada keraguan, sebelum memutuskan untuk membeli produk asuransi.

Brosur/dokumen ini hanya menggambarkan informasi secara umum dan bukan bagian dari/atau 
dokumen yang menggantikan polis asuransi, penjelasan pembebanan biaya secara lengkap, 
penjelasan manfaat dan ketentuan detail mengacu pada Ketentuan Umum dan Ketentuan 
Khusus Polis (Nama Produk).

PRODUK BANCASSURANCE UNIT LINK
(“Nama Produk”) adalah produk asuransi yang diterbitkan oleh (Nama Perusahaan 
Asuransi). Produk ini bukan merupakan produk simpanan pada PT Bank DBS Indonesia 
dan oleh karenanya tidak mengandung kewajiban apapun dan tidak dijamin oleh
PT Bank DBS Indonesia serta tidak termasuk dalam program penjaminan pemerintah 
(LPS). Bank hanya bertindak sebagai pihak yang mendistribusikan atau mereferensikan 
Produk ini dimana penggunaan logo dan/atau atribut lainnya dalam brosur atau 
dokumen pemasaran hanya merupakan wujud kerjasama antara PT Bank DBS Indonesia 
dengan (Nama Perusahaan Asuransi) sehingga tidak dapat diartikan bahwa Produk ini 
merupakan produk bank. Calon nasabah asuransi wajib membaca dan memahami 
dokumen pemasaran dan polis asuransi atau meminta pendapat penasihat professional, 
bila ada keraguan, sebelum memutuskan untuk membeli produk asuransi.

Investasi pada instrument pasar modal bergantung pada risiko pasar. Kinerja dana ini 
tidak dijamin, dimana harga unit dan pendapatan dari dana ini dapat bertambah atau 
berkurang. Kinerja dana investasi di masa lalu bukan merupakan indikasi kinerja di
masa yang akan datang. Kinerja komponen investasi dari produk ini tidak lepas dari
risiko investasi. Keterangan lengkap dapat dilihat di Polis

Brosur/dokumen ini hanya menggambarkan informasi secara umum dan bukan bagian 
dari/atau dokumen yang menggantikan polis asuransi, penjelasan pembebanan biaya 
secara lengkap, penjelasan manfaat dan ketentuan detail mengacu pada Ketentuan 
Umum dan Ketentuan Khusus Polis (Nama Produk).

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi
DBSI Customer Centre di 500DBS / 500327 atau 69DBS / 69327 melalui ponsel,
atau kunjungi kantor cabang DBS Indonesia terdekat.

www.dbs.com/id


