
Hai SAKUners! 

TASAKU selalu setia kasih hadiah buat Anda! TASAKU kembali menggelar Undian Mega Grand Prize 

TASAKU periode terakhir poin April - Agustus 2021, hadiah undian yang dibagikan adalah 59 saldo 

TASAKU dengan total jutaan rupiah dilakukan secara Live Streaming melalui akun Instagram resmi 

@tabungansaku mulai 15.00 – 16.30 WIB dapat menyaksikan Undian dan mengikuti seluruh 

keseruan acara secara online. 

Pelaksanaan undian secara live ini bentuk dukungan gerakan PPKM (Pemberlakuan Pembatasan 

Kegiatan Masyarakat) yang dicanangkan pemerintah, untuk menurunkan angka penyebaran COVID-

19. 

Hadir dalam acara tersebut antara lain perwakilan dari Kementerian Sosial, Dinas Sosial, Notaris, 

Kepolisian dan seluruh perwakilan dari Bank Sahabat Sampoerna (BSS). 

Penasaran siapa yang mendapatkan hadiah Utama Saldo Kloning Hingga Rp 20 Juta, kali ini? 

Yuk! Cek nama pemenang di bawah ini! 

 

 
 
 
 
Ketentuan pengriman hadiah: 
 

 Pemenang akan dihubungi secara resmi oleh tim TASAKU melalui SMS, telepon dan social 
media resmi: 
- SMS    : BSampoerna (Pengirim) 



- SOSIAL MEDIA  : @tabungansaku  
- WEBSITE   : Bank Sahabat Sampoerna  
- Dihubungi secara resmi oleh petugas Bank melalui telepon  

 Pemenang wajib melakukan konfirmasi dengan mengirimkan nomor rekening dan KTP 

 Hadiah undian akan dikirimkan ke rekening TASAKU masing-masing pemenang 

 Hadiah akan dikirimkan  kepada pemenang maksimal 14 (empat belas) hari kerja terhitung 
sejak tanggal pengumuman. 

 Pajak hadiah pemenang ditanggung oleh TASAKU 

 Apabila saldo TASAKU sudah mencapai batas limit maksimal saldo maka pemenang dapat 
melakukan: 
a. Mengurangi saldo di rekening TASAKU tersebut atau  
b. Jika tidak memungkinkan, maka pemenang harus membuat surat pernyataan bermaterai 

bahwa hadiah akan ditransfer ke bank lain dengan nama yang sama dengan nama 
pemenang. 

c. Jika hadiah diterima melalui rekening bank lain dengan nama yang berbeda dengan 
nama pemenang, maka pihak pemenang dan penerima hadiah harus membuat surat 
pernyataan bermaterai dengan menyertakan KTP pemenang dan penerima hadiah. 

d. Konfirmasi dapat diinformasikan melalui WA HOTLINE TASAKU dengan nomor 
081210222357 

 Apabila saldo hadiah undian gagal dikirimkan karena saldo rekening pemenang 
sudah mencapai batas limit maksimal saldo dan pemenang tidak melakukan konfirmasi 
selama 60 (enam puluh) hari kalender sejak pengumuman pemenang, maka hadiah akan 
diserahkan kepada dinas sosial sesuai dengan peraturan yang berlaku. 

 Pemenang tidak bisa menang lebih dari 1 (satu) kali dalam 1 (satu) periode undian. 
 

Mohon berhati-hati dengan segala tindak penipuan yang mengatasnamakan TASAKU. Para 

pemenang tidak dipungut biaya apapun. Jadi, apabila diminta untuk membayar sejumlah uang 

sebagai syarat mendapatkan hadiah, dapat dipastikan hal tersebut adalah tindakan penipuan. 

 

SAKUners! 

Sebagai informasi untuk anda, Bank Sampoerna juga akan menghadirkan sesuatu yang spesial dalam 

waktu dekat dinamakan SAMPOERNA MOBILE SAVING (SMS) Siap - siap upgrade rekening TASAKU 

Anda ke SAMPOERNA MOBILE SAVING (SMS), banyak keunggulan dari SAMPOERNA MOBILE 

SAVING (SMS) diantaranya mudah, murah & berhadiah. Anda juga dapat menikmati berbagai fitur 

menarik lain seperti: 

 Registrasi 100% online tanpa perlu repot ke kantor cabang 

 Menabung lebih dari Rp 20.000.000  

 Memiliki kartu ATM & bebas tarik tunai di mesin ATM bank manapun hingga 30x/bulan 

 Tanpa saldo minimum 

 Bebas biaya administrasi bulanan 

 

Siap  - siap upgrade rekening TASAKU Anda ke SAMPOERNA MOBILE SAVING (SMS), dan nantikan program 
undian dengan hadiah yang jauh lebih menarik..!  

Untuk info lebih lanjut : 

- Kantor Cabang Bank Sahabat Sampoerna terdekat 

- Hubungi Call Center 1500 035 atau 



- TASAKU Hotline (WA) 0812 1022 2357 

 

 

 

 

  

Follow Semua Social Media kami ya: 

YouTube TASAKU  : TASAKU TV 
Instagram TASAKU : https://www.instagram.com/tabungansaku/  
Facebook  : https://www.facebook.com/TabunganSAKU 

Follow Semua Social Media SAMPOERNA MOBILE BANKING (SMB) ya: 
 
YouTube SAMPOERNA MOBILE BANKING   : SAMPOERNA MOBILE BANKING 
Instagram SAMPOERNA MOBILE BANKING : https://instagram.com/sampoerna.mobilebanking  
Facebook SAMPOERNA MOBILE BANKING   : https://web.facebook.com/sampoernamobile.id/  

https://www.instagram.com/tabungansaku/
https://www.facebook.com/TabunganSAKU
https://instagram.com/sampoerna.mobilebanking
https://web.facebook.com/sampoernamobile.id/

