
Hai SAKUners! 

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

TASAKU periode poin Juli – September 2020, dengan total hadiah undian yang dibagikan sebesar Rp. 

50.100.000 dengan jumlah 83 hadiah, yang dilakukan secara live streaming melalui akun Instagram resmi 

@tabungansaku pada tanggal 6 November 2020 yang lalu, pukul 15.30 – 16.45 WIB. Para pengguna 

TASAKU dapat menyaksikan proses berlangsungnya undian dan mengikuti seluruh keseruan acara secara 

online. 

Pelaksanaan undian secara live ini adalah sebagai bentuk dukungan terhadap gerakan PSBB (Pembatasan 

Sosial Berskala Besar) transisi yang dicanangkan oleh pemerintah, untuk menurunkan angka COVID-19. 

Acara undian yang dilakukan secara live streaming, sudah mendapatkan ijin dari Kementerian Sosial dan 

dianggap sah. Hadir pula dalam acara tersebut antara lain perwakilan dari Dinas Sosial, Notaris, Kepolisian 

dan seluruh perwakilan dari Bank Sahabat Sampoerna (BSS). 

Penasaran siapa yang mendapatkan hadiah Utama 1 Paket Umrah, kali ini? 

Yuk! Cek nama pemenang di bawah ini! 

Berikut ini adalah PEMENANG UNDIAN MEGA GRAND PRIZE TASAKU 

(Periode Poin Juli - September 2020) 

 

 

 



 

    

Syarat dan Ketentuan Undian Mega Grand Prize TASAKU: 

 Hanya Nasabah TASAKU yang berhak menerima hadiah undian. 

 Pemenang akan dihubungi secara resmi oleh tim TASAKU melalui SMS, telepon dan sosial 

media: 

- 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 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 

yang menyatakan bahwa hadiah akan ditransfer ke bank lain dengan nama yang sama. 
c. Jika no rekening penerima adalah rekening bank lain dengan nama yang berbeda, maka harus 

membuat surat pernyataan bermaterai kedua belah pihak, dari pemenang maupun penerima 
hadiah, dan sertakan KTP pemenang dan penerima saldo hadiah. 

d. Konfirmasi ini dapat diinformasikan melalui WA HOTLINE TASAKU dengan nomor 0812 1022 
2357 

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

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

*Syarat & Ketentuan Bagi Pemenang Paket Umrah Sobatku 

 Paket Umrah dapat diuangkan senilai Rp. 25.000.000 dengan ketentuan sebagai berikut: 



1. Pemenang tidak beragama Islam (dibuktikan oleh KTP) 

2. Pemenang tidak mendapat rekomendasi untuk melakukan perjalanan Umrah dengan alasan 

kesehatan (surat keterangan dokter terlampir) 

3. Pemenang dalam kondisi hamil (surat keterangan dokter terlampir) 

4. Force Majeure 

 Travel Umrah telah disediakan oleh Bank Sahabt Sampoerna, namun pemenang berhak 

merekomendasikan Travel Umrah dengan budget senilai Rp25.000.000,- (nett) 

 Keberangkatan umrah akan disesuaikan dengan jadwal keberangkatan Travel Umrah Regular dan 

tidak diwaktu khusus. (Puasa, Idul Fitri, Idul Adha, dll) 

 Pemenang diperkenankan untuk upgrade fasilitas perjalanan umrah yang sudah ditentukan 

dengan asumsi kekurangan biaya ditanggung pemenang 

 Pemenang berhak memberikan hadiah umrah kepada pihak lain dengan menandatangani surat 

pernyataan kepada Tim TASAKU. 

 Kepada Pemenang Hadiah Paket Umrah wajib melampirkan data passport yang masih berlaku 

sekurang kurangnya enam bulan sebelum waktu keberangkatan. Pembuatan passport ditanggung 

oleh pemenang 

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

tidak dipungut biaya apapun. Jadi, dapat dipastikan apabila kamu diminta untuk membayar sejumlah 

uang sebagai syarat mendapatkan hadiah, hal tersebut adalah tindakan penipuan. 

Yuk! Nabung dan kumpulkan poin TASAKU sebanyak-banyaknya, bisa jadi 

kesempatan kamu menang semakin besar di periode berikutnya! 

 
Poin dihitung dari saldo rata-rata harian akhir bulan selama satu periode program pengumpulan 

poin undian, dengan perhitungan setiap kelipatan Rp20.000, nasabah berhak mendapatkan: 

1. Satu poin undian (berlaku kelipatan). 

2. Poin hanya berlaku satu periode Undian Mega Grand Prize, sehingga poin undian 

periode sebelumnya dinyatakan hangus dan tidak diakumulasikan atau 

ditambahkan pada periode undian berikutnya. 

3. Terdapat program khusus untuk posisi saldo tertentu yaitu program POIN LIPAT 

GANDA (POLIGA) dengan ketentuan saldo sebagai berikut: 

 

Bonus Poin Posisi saldo rata-rata akhir bulan (Rp) 

2x 5.000.001 – 10.000.000 

3x 10.000.001 – 18.000.000 

4x > Rp. 18.000.000 
 




