
Syarat dan Ketentuan dari Program DBS Travel Privileges (“Travel Program”)  
 
Syarat dan Ketentuan Umum 
 
1. Travel Program ini dimulai dari tanggal 1 April 2018 sampai 31 Maret 2019, termasuk dua tanggal 

tersebut didalam periode program.  
 
2. Travel Program terbuka untuk Nasabah Treasures (“Nasabah”) PT Bank DBS Indonesia (”DBSI”) 

yang memenuhi syarat minimum saldo rata-rata lebih besar atau sama dengan Rp. 500,000,000,- 
(lima ratus) juta selama periode program. Bila saldo rata-rata Nasabah tidak mencapai minimum 
sejumlah Rp 500,000,000,- (lima ratus) juta, maka fasilitas Travel Program atas nama Nasabah 
diatas akan secara otomatis dibatalkan oleh DBSI.  
 

3. Nasabah yang belum menjadi anggota KrisFlyer harus mendaftar menjadi anggota di KrisFlyer 
Programme. Nasabah dapat mendaftar di KrisFlyer Programme lewat laman 
www.singaporeair.com/en_UK/ppsclubkrisflyer/registration-form/.   
 

4. Manfaat, Risiko dan Biaya Program:  
 
a. Manfaat  
 

Dengan berpatisipasi di Travel Program, Nasabah akan mendapatkan keuntungan yang meliputi:  
▪ 20% bonus KrisFlyer miles berlaku sampai dengan 31 Maret 2019 
▪ 20% bonus Elite KrisFlyer miles berlaku sampai dengan 31 Maret 2019 
▪ Akses ke Gold Lounge Singapore Airlines berlaku sampai dengan 31 Maret 2019 
▪ Program StarWood luxury Privileges 
▪ Keuntungan hotel DBS Travel Concierge 
▪ Fasilitas Perjalanan Medis  

 
b. Risiko  
 

Dengan berpartisipasi dalam Travel Program, Nasabah menyadari dan telah memberikan 
persetujuannya bahwa data pribadinya akan diberikan kepada pihak ketiga yang bekerja sama 
dengan DBSI untuk memberikan manfaat sebagaimana yang disebutkan pada poin 4.a. 
Pengungkapan data pribadi Nasabah terbatas hanya untuk keperluan dalam memberikan 
layanan kepada Nasabah sebagai bagian dari Travel Programme.  

 
c. Biaya  
 

Nasabah yang berpartisipasi dalam Travel Program ini tidak dikenakan biaya apapun, kecuali 
biaya yang dikenakan pihak ketiga sehubungan dengan penggunaan fasilitas yang disediakan, 
yang mana akan diinformasikan kepada Nasabah oleh pihak ketiga yang bersangkutan sebelum 
Nasabah menggunakan fasilitas.  

 
5. Nasabah telah memahami penjelasan DBSI mengenai tujuan dan konsekuensi dari pemberian data 

pribadi Nasabah kepada pihak ketiga yang terkait dengan DBSI. Nasabah menyetujui, mengizinkan 
dan mengesahkan tindakan DBSI berikut staf-stafnya dalam memberikan informasi mengenai 
data/informasi pribadi Nasabah kepada pihak ketiga terkait dengan keikutsertaan dalam Travel 
Program ini.  
 

6. Nasabah telah memahami sepenuhnya, terlepas dari persetujuan yang tertulis disini, DBSI memiliki 
hak untuk menentukan apakah Nasabah memenuhi syarat untuk berpartisipasi di Travel Programme 
atau menerima bonus miles. Keputusan DBSI terhadap hal-hal yang berhubungan dengan Travel 
Program bersifat final dan mengikat. Klaim atau keberatan dari Nasabah atas keputusan DBSI 

http://www.singaporeair.com/en_UK/ppsclubkrisflyer/registration-form/


tersebut akan di proses  sesuai dengan berdasarkan peraturan dan/atau ketentuan terkait yang 
berlaku. 

7. DBS Travel Concierge dikelola oleh pihak ketiga (“Penyedia Layanan”) (perwakilan dari DBS Bank 
Ltd.)  
 

8. DBSI tidak akan bertanggung jawab dengan cara apa pun kepada pihak mana pun atas segala 
kerugian atau kerusakan atau biaya yang timbul sehubungan dengan Travel Program, apa pun itu 
yang timbul, termasuk dan tak terbatas, dari keterlambatan atau tanpa adanya pemberitahuan, 
kesalahan apa pun dari  kejadian komputasi, teknis, kegagalan atau kerusakan perangkat keras atau 
perangkat lunak, malfungsi atau cacat, kegagalan penundaan atau transaksi salah, koneksi jaringan 
hilang atau tidak tersedia atau bentuk pemberitahuan  apa pun yang hilang atau salah terkirim. 
 

9. DBSI tidak menjamin atau menjanjikan kualitas, ketersediaan atau kelengkapan dalam memberikan 
barang dan layanan kepada Nasabah. Jika ada ketidak sesuaian tentang hal ini harus diselesaikan 
langsung pada saat itu juga dengan Nasabah terkait. DBSI tidak bertanggung jawab atas kehilangan, 
kesalahan, klaim atau segala kerusakan yang terkait dalam penggunaan Travel Program. DBSI 
bukan agen atau Penyedia Layanan untuk para Nasabah. 
 

10. DBSI setiap saat dapat, tanpa persetujuan terlebih dahulu dari nasabah atau tanggung jawab pada 
pihak manapun, menunda atau menghentikan Travel Program atau mengubah syarat dan kondisi 
tertulis kapanpun akan tetapi  melalui pemberitahuan tertulis terdahulu ke Nasabah kecuali hal 
tersebut dipersyaratkan secara hukum berdasarkan peraturan dan/atau ketentuan terkait yang 
berlaku.  

 
11. Dalam hal terdapat perbedaan antara syarat dan kondisi tertulis dengan brosur, marketing atau 

materi promosi lainnya yang berkaitan dengan Travel Programme, syarat dan ketentuan yang 
tercantum disini adalah yang berlaku.  
 

12. Berlaku syarat dan ketentuan DBS mengenai rekening Nasabah dan layanan lainnya yang 
berhubungan.  
 

13. Syarat dan ketentuan untuk Travel Program yang tertulis dikendalikan dan diterjemahkan 
berdasarkan hukum Indonesia, dan para Penyedia Layanan harus turut kepada yurisdiksi eksklusif 
pengadilan Indonesia.  
 

14. Semua orang yang tidak terlibat pada persetujuan apapun yang dikendalikan oleh syarat dan kondisi 
tertulis tidak memiliki hak di bawah kontrak (hak pihak ketiga) untuk menjalani syarat dan ketentuan 
tersebut.  

 
15. Nasabah membebaskan DBSI terhadap setiap dan seluruh akibat hukum yang mungkin timbul akibat 

penggunaan layanan Travel Program kecuali hal tersebut disebabkan karena kesalahan atau 
kelalaian DBSI.  
 

16. DBSI hanya bertindak memfasilitasi DBS Travel Program melalui kerjasama dengan pihak ketiga. 
Semua layanan, biaya, dan keuntungan lainnya yang diberikan oleh pihak ketiga sebagai penyedia 
layanan yang mungkin timbul adalah diluar tanggung jawab DBSI. Segala keputusan dalam 
pemilihan layanan yang di sediakan termasuk biaya yang timbul sehubungan dengan hal tersebut 
sepenuhnya adalah menjadi tanggung jawab Nasabah.  
 

17. DBSI dapat menerima pengaduan Nasabah baik secara lisan maupun tertulis. Pengaduan tersebut 
dapat disampaikan melalui sarana-sarana berikut:  

 
a. Nasabah mendatangi kantor cabang DBSI terdekat dan menyampaikan pengaduan melalui 

"Relationship Manager/Customer Service Manager", atau  
b. Nasabah menelpon dan menyampaikan pengaduannya melalui Customer Centre DBSI di nomor 

021- 1 500 327  



 
Dalam hal pengaduan diajukan secara tertulis maka pengaduan tersebut wajib dilengkapi fotokopi 
identitas dan dokumen pendukung lainnya. Pengaduan secara lisan akan diselesaikan dalam waktu 2 
(dua) hari kerja, apabila pengaduan lisan belum dapat diselesaikan dalam 2 (dua) hari kerja, maka 
DBSI dapat meminta Nasabah untuk mengajukan pengaduan secara tertulis dengan disertai 
dokumen pendukung. Pengaduan tertulis diselesaikan paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja setelah 
tanggal penerimaan pengaduan tertulis dan dapat diperpanjang sampai dengan paling lama 20 (dua 
puluh) hari kerja. Untuk informasi lebih lanjut silakan kunjungi www.dbs.com/id  
 

18. Syarat dan Ketentuan Umum Program ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan 
berlaku untuk semua jenis manfaat program yang dapat diterima oleh Nasabah.  
 

Syarat dan Ketentuan Bonus KrisFlyer Miles  
 

19. Bonus KrisFlyer miles dan bonus Elite miles akan dihentikan berlaku mulai 1 April 2019. 
 

20. Pelanggan yang berhasil mendaftar di Travel Program mulai 1 Maret 2019 dan seterusnya tidak akan 
lagi menikmati bonus KrisFlyer miles dan bonus Elite miles. 
 

21. Nasabah yang mendaftar di Travel Program sebelum 1 Maret 2019 akan menerima 20% bonus miles 
berdasarkan jarak tempuh yang sebenarnya ketika Nasabah membeli tiket pesawat Singapore 
Airlines atau SilkAir dan menempuh penerbangan dengan Singapore Airlines atau SilkAir. Bonus mile 
akan tercantum sebagai “DBS Wealth Bonus KrisFlyer Miles” pada laporan KrisFlyer. Kelas booking 
G ‘Group fares’, codeshare flights dan award flights tidak memenuhi syarat untuk menerima bonus 
miles.  
 

22. Nasabah yang memiliki rekening di DBSI akan menerima 20% bonus ‘Elite’ miles berdasarkan jumlah 
‘Elite’ miles yang memenuhi syarat untuk penerbangan tertentu dengan Singapore Airlines atau 
SilkAir. ‘Elite’ miles akan memberikan kontribusi bagi anggota untuk naik ke tingkat keanggotaan 
KrisFlyer selanjutnya, hingga ke tingkat KrisFlyer Elite Gold. Bonus ‘Elite’ miles akan tercantum 
sebagai “DBS Wealth Bonus Elite Miles”. Nasabah tidak akan menerima 20% bonus ‘Elite’ miles 
ketika mereka telah menjadi anggota KrisFlyer Elite Gold or PPS Club. Codeshare flights dan award 
flights tidak memenuhi syarat untuk menerima bonus Elite miles.  
 

23. Syarat dan Ketentuan dari program Krisflyer berlaku terpisah dengan kebijakan dari Singapore 
Airline. Info lebih lanjut dapat ditemukan di www.krisflyer.com  
 

24. Bonus dan manfaat lainnya tidak bisa ditukar, ditransfer atau ditukarkan dengan uang tunai.  
 

25. Bonus KrisFlyer miles dan bonus ‘Elite’ miles akan dikredit ke akun KrisFlyer atas nama Nasabah.  
 

26. Nasabah tidak diperbolehkan untuk memindahkan KrisFlyer miles ke akun KrisFlyer lain yang bukan 
atas nama Nasabah tersebut. 
 

27. Pelanggan yang melakukan perjalanan di semua penerbangan yang berangkat pada atau setelah 
00:00 GMT + 8: 00, mulai 1 April 2019 dan seterusnya, tidak akan memenuhi syarat untuk bonus 
KrisFlyer miles dan bonus Elite miles. 

 
Syarat dan Ketentuan Akses ke Gold Lounge Singapore Airlines  
 
28. Akses lounge akan dihentikan mulai 1 April 2019. 

 
29. Pelanggan yang berhasil mendaftar di Travel Program mulai 1 Maret 2019 dan seterusnya tidak akan 

lagi menikmati akses lounge. 
 



30. Nasabah DBS Treasures yang sudah terdaftar dalam Travel Program sebelum 1 Maret 2019 ini 
dapat menikmati fasilitas ruang tunggu KrisFlyer Gold Lounge (dengan satu tamu yang juga 
menggunakan penerbangan yang sama) di Bandar Udara Changi dengan memperlihatkan kartu DBS 
Treasures dan tiket keberangkatan Singapore Airlines atau SilkAir.  
 

31. Akses ke ruang tunggu bandara terbatas hanya untuk 20 Nasabah dan tamu per hari dan 
berdasarkan urutan kedatangan.  
 

32. Akses ruang tunggu bandara hanya untuk Nasabah yang berangkat dari Singapura dengan 
menggunakan maskapai Singapore Airlines atau SilkAir.  
 
 

Manfaat dan Fasilitas DBS Travel Concierge Hotel  
 

33. Resevasi harus dilakukan melalui DBS Travel Concierge.  
 

34. Untuk Menikmati Fasilitas ini, reservasi harus di konfirmasi, dan dibayar lunas dengan menggunakan 
Kartu Kredit.  
 

35. Reservasi harus dilalukan paling lambat 72 jam sebelum tanggal penginapan.  
 

36. Pembatalan reservasi yang diterima setelah maksimum tanggal pembatalan yang di cantumkan 
dalam email (termasuk pemesanan yang dilakukan dalam periode ini) akan dikenakan biaya 
pembatalan minimum sejumlah 1 hari harga penginapan. Persyaratan ini berlaku jika tidak ada 
pengecualian tercantum dalam email konfirmasi.  
 

37. Apabila tidak datang di hotel akan dikenakan biaya keterlambatan minimum sejumlah 1 hari 
penginapan, per kamar. Persyaratan ini berlaku jika tidak terdapat pengecualian tercantum dalam 
email konfirmasi.  
 

38. Perubahan reservasi harus dilakukan melalui DBS Travel Concierge, bukan melalui hotel yang 
bersangkutan. Persyaratan ini berlaku untuk perubahan tanggal penginapan, periode penginapan, 
early check out, terlambat tiba di hotel, atau pembatalan penginapan.  
 

39. Seluruh Informasi yang diberikan oleh DBS Travel Concierge mengenai tipe kamar, tarif kamar per 
malam, dan ketersediaan kamar adalah akurat yang disesuaikan dengan waktu pemesanan.  
 

40. DBS Travel Concierge berhak memperbarui atau merubah fasilitas reservasi sewaktu-waktu dengan 
pemberitahuan terlebih dahulu.  
 

41. Harga spesial hanya berlaku untuk harga yang diiklankan dan dinyatakan kepada publik. Harga 
spesial tidak berlaku untuk harga yang ditawarkan dalam website program membership; diskon 
korporat; grup, rewards program, harga yang diperoleh melalui lelang atau proses serupa; atau harga 
yang diperoleh melalui kupon atau promosi lainnya yang tidak ditawarkan kepada publik. Harga 
spesial mungkin berbeda dari harga yang diperoleh melalui website atau email.  

 
Syarat dan ketentuan Program Starwood Luxury Privileges  
 
42. Keuntungan dari fasilitas ini termasuk tarif khusus dari hotel yang ditunjuk dan pelayanan terbaik dari 

tim concierge. Fasilitas dapat berubah melalu pemberitahuan terlebih dahulu kecuali dipersyaratkan 
sebaliknya berdasarkan peraturan dan/atau ketentuan terkait yang berlaku.  
 
The Starwood Luxury Privileges Rate Plan termasuk layanan lainnya yang mungkin tidak tersedia di 
hotel – hotel dan resort yang berpartisipasi, yang dikelola dan dibawah manajemen St. Regis, The 
Luxury Collection dan W Hotel.  

 



43. Tarif dan fasilitas hanya diberikan untuk Nasabah yang melakukan pemesanan melalui DBS Travel 
Concierge. 
 

44. Tarif yang tersedia adalah untuk per kamar, per malam tergantung dari jenis kamar dan ketersediaan 
kamar pada saat pemesanan. Tidak termasuk biaya tambahan per kamar, per malam yang mungkin 
dikenakan atau pajak Negara/daerah.  
 

45. Fasilitas ini bersifat informatif dan dapat berubah melalui pemberitahuan terlebih dahulu sewaktu-
waktu. Fasilitas yang sudah pasti diperoleh Nasabah akan dikonfirmasikan pada saat pemesanan 
dilakukan.  
 

46. Starwood Luxury Privileges Rate Plan harus melakukan pemesanan terlebih dahulu untuk menjamin 
diterimanya penambahan fasilitas yang diberikan.  
 

47. Fasilitas yang tersedia tidak dapat diperpanjang dengan rate plane yang lain, tarif yang dibayar 
dimuka, dan tarif paket.  
 

48. Luxury Privileges rate plan terutama untuk perjalanan liburan; namun dapat juga dinikmati untuk 
pemesanan perjalanan bisnis jika Nasabah tidak memiliki tarif khusus dengan pihak hotel.  
 

49. Setiap perubahan pada pemesanan tergantung pada ketersediaan pihak hotel pada saat perubahan 
dilakukan, perubahan ini dapat mengakibatkan biaya yang berbeda dari sebelumnya atau akan 
menimbulkan biaya pembatalan.  
 

50. Penawaran ini tidak berlaku untuk grup dengan pemesanan kamar lebih dari 9 kamar atau terdiri dari 
14 orang dan tidak dapat digabungkan dengan promosi lainnya.  
 

51. Keuntungan yang termasuk dalam fasilitas ini: (1) diskon 10% dari tarif yang berlaku, kredit sejumlah 
USD 100 per kamar per hari, check-in lebih awal dan check-out lebih lama (berdasarkan 
ketersediaan), fasilitas akses internet di dalam kamar, sarapan untuk dua orang, welcome amenity: 
buah dan air mineral, room upgrade (berdasarkan ketersediaan) dan status VIP. (2) Tarif promosi 
seperti: no-cancellation rates dan promosi ad hoc hotel dengan free nights.  
 

52. Pembatalan atau perubahan tidak dapat dilakukan dalam waktu kurang dari 24 jam sebelum check-
in.  
 

53. Penjelasan Privilege (1), biaya akan ditagihkan pada kartu kredit Nasabah dalam SGD atau USD, 24 
jam sebelum check in.  

 
54. Penjelasan Privilege (2), concierge kami akan menginformasikan melalui telepon syarat dan 

ketentuan pembayaran berdasarkan tarif yang dipilih Nasabah (contoh. Tidak akan dikenakan biaya 
pembatalan atau tariff promo akan dikenakan pada saat check-out). 
 

55. Nasabah hanya dapat memilih salah satu Privilege per pemesanan.  
 

56. Biaya tak terduga akan ditagihkan pada saat check-out. 
 
Syarat dan Ketentuan dari Fasilitas Perjalanan Medis  

 
57. Fasilitas Perjalanan Medis dikelola oleh Consortio Services.t.  

 
58. Consortio Services tidak menyediakan layanan medis dan hanya bertanggung jawab untuk 

menyediakan layanan konsultasi medis dengan para ahli medis. Nasabah memiliki hak penuh untuk 
memilih layanan yang diinginkan sesuai dengan permintaan Nasabah dari pilihan yang disediakan 
Consortio Services. Nasabah menyetujui dan mengetahui bahwa keputusan atas layanan medis yang 
dipilih oleh Nasabah melalui rekomendasi dari para ahli medis sepenuhnya adalah berdasarkan 



keputusan Nasabah sendiri. Nasabah dengan biayanya sendiri bertanggung jawab untuk 
memverifikasi dan memeriksa kredibilitas serta keandalan dari rekomendasi yang diberikan, dan 
Consortio Services tidak bertangguing jawab atas keadaan tersebut.  
 

59. Consortio Service berupaya untuk memastikan bahwa mereka menyediakan layanan yang cepat dan 
tepat waktu, tetapi perlu diketahui para ahli medis atau institusi profesional memiliki system 
pengobatan mereka sendiri yang berbeda-beda. Consortio Service tidak bertanggung jawab atas 
gangguan yang timbul dalam hal pelayanan, tidakan yang diberikan oleh para ahli medis dan 
kejadian-kejadian lain berhubungan dengan ketentuan pelayanan medis. Consortio Services tidak 
bertanggung jawab atas terjadinya pembatalan atau penundaan dalam hal jadwal 
pemeriksaan/konsultasi/ wawacara dengan para ahli medis dan hal lain yang mungkin timbul 
berkaitan dengan pemeriksaan/ konsultasi/wawancara dengan para ahli medis tersebut.  
 

60. Consortio Service tidak bertanggung jawab secara langsung atau tidak langsung atas keputusan 
Nasabah yang berkitan dengan pemeriksaan medis yang mungkin akan terjadi terhadap 
rekomendasi yang diberikan oleh Consortio Services atau rekanan ahli medis terkait dan juga pilihan 
layanan medis atau solusi yang ditawarkan oleh Consortio Services. Consortio Services bukan 
penyedia layanan gawat darurat dan bukan pengganti penyedia perawatan gawat darurat.  
 

61. Consortio Services tidak bertanggung jawab atas kelalaian yang timbul yang berhubungan dengan 
rekomendasi dari Consortio Services atau rekanan ahli medis terkait yang terjadi dalam hal terapi, 
rehabilitasi atau penanggulangan medis. Consortio Service tidak bertanggung jawab atas komplikasi 
medis yang timbul atau akibat lain yang mungkin akan terjadi pada Nasabah yang telah memilih dan 
sedang menjalani prosedur perawatan medis. Telah disebutkan secara tegas dan harus disetujui 
bahwa Nasabah tidak dapat menuntut Consortio Services dalam hubungannya dengan akibat atau 
konsekuensi yang timbul dari penanganan medis dan atau saran dan atau opini pihak kedua dan 
atau hasil dari kelalaian para ahli medis yang mungkin direkomendasikan oleh Consortio Services.  
 

62. Perlu diketahui dan disetujui bahwa jumlah penggantian yang dapat diberikan Consortio Services 
yang berkaitan dengan penyediaan fasilitas layanan medis (terlepas dari bentuk tindakan yang sudah 
disebutkan dalam perjanjian ataupun kelalaian yang terjadi dan sebaliknya) di dalam segala keadaan 
tidak akan melebihi dari jumlah yang dibayarkan kepada Consortio Services jika timbul kewajiban 
keuangan. Nasabah harus mengetahui dan menyetujui terlebih dahulu bahwa Consortio Services 
tidak bertanggung jawab atas kehilangan, kerugian, kerusakan, dan biaya yang timbul walaupun 
Nasabah telah diberitahukan terlebih dahulu kemungkinan yang mungkin terjadi.  
 

63. Dalam menyediakan layanan medis, dari waktu ke waktu Consortio Services memiliki kerjasama 
dengan penyedia jasa layanan medis lainnya, yang juga tersedia bagi Nasabah dengan biaya 
sepenuhnya ditanggung oleh Nasabah. Nasabah mengetahui dan menyetujui untuk tidak membuat 
klaim terhadap Consortio Services atas kekurangan dalam layanan yang diberikan oleh penyedia 
jasa layanan medis lainnya tersebut.  
 

64. Consortio Services tidak bertanggung jawab atas terjadinya kegagalan pelaksanaan ketentuan atas 
syarat dan ketentuan yang berlaku yang disebabkan oleh bencana alam, kebakaran, perang, 
sabotase, konflik, kerusuhan buruh, tindakan dari aparat hukum atau pemerintah setempat, 
perubahan hukum dan undang-undang, yang dapat mempengaruhi Consortio Services dalam 
memfasilitasi layanan medis.  
 

65. Consortio Services memiliki hak untuk menerapkan Syarat dan Ketentuan ini tanpa persetujuan 
tertulis dari Nasabah namun dengan pemberitahuan sebelumnya terlebih dahulu kepada Nasabah 
sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 


