
Promosi Tambah Nilai Bank 2020 
Terma dan Syarat 

 
 
1. Promosi Tambah Nilai Perbankan 2020 (“Kempen”) ini dianjurkan oleh U Mobile Sdn Bhd 

199101013657 (223969-U) (“U Mobile”) yang bermula pada pukul 00:00:00 pada 17 Ogos 
2020 dan berakhir pada 23:59:59 pada 16 November 2020 (“Tempoh Kempen”). Semua 
penyertaan yang diterima di luar Tempoh Kempen akan dibatalkan secara terus. 
 
 

2. Dengan menyertai Kempen ini, anda bersetuju untuk terikat dengan semua terma dan syarat 
di bawah ini ("Terma dan Syarat"). 

 
 

3. Kelayakan Kempen 
 

a. Kempen ini terbuka kepada semua pelanggan Prabayar U Mobile. Peserta yang 
berumur di bawah 18 tahun dianggap telah mendapat persetujuan ibu bapa atau 
penjaga mereka untuk menyertai Kempen ini. 

 
b. Kakitangan U Mobile dan ahli keluarga terdekat mereka tidak dibenarkan menyertai 

Peraduan ini. 

c. U Mobile berhak untuk menolak penyertaan atau membatalkan penyertaan peserta 
tanpa memberikan alasan. 

 
 

4. Mekanisma Kempen 
 
a. Untuk menyertai Kempen ini: 
 

i. Anda mesti membeli dan melakukan transaksi Tambah Nilai Prabayar U Mobile 
minimum RM30 dengan berjaya (“Tambah Nilai”) melalui mana-mana saluran 
perbankan (web, aplikasi mudah alih, mesin ATM dan e-wallet) oleh mana-mana 
bank yang mengambil bahagian (disenaraikan dalam Jadual di bawah) dan mula 
menggunakan Tambah Nilai ini dalam Tempoh Kempen. 

 
Nama bank yang mengambil bahagian 
Maybank 
CIMB Bank 
Bank Islam 
Bank Simpanan Nasional (BSN)  
Public Bank 
Hong Leong bank 
RHB Bank 
Ambank 
Alliance Bank 
Bank Mualamat 
Bank Rakyat 
Agrobank 
UOB Bank 
Kuwait Finance House 



ii. Setiap tambah nilai minimum RM30 yang berjaya dan telah digunakan (misalnya, 
untuk panggilan atau data) akan dianggap sebagai satu penyertaan. Borang 
penyertaan tidak diperlukan. 

 
  

5. Hadiah 
  
a. Sebanyak 9200 hadiah harian dan 54 hadiah wang tunai akan diberikan sepanjang 

Tempoh Kempen seperti yang dinyatakan di bawah: 
 

Tempoh Kempen 
Bulan 1 17.08.2020 – 16.09.2020 
Bulan 2 17.09.2020 – 16.10.2020 
Bulan 3 17.10.2020 – 16.11.2020 

 
Pemilihan Hadiah & Pemenang 
Harian E-baucar 

- Baucar Petronas: RM 5  
- Baucar Watson: RM 10 
- Baucar Tesco/ Giant: RM 20 

 

100 orang/hari 
Jumlah Pemenang: 9200 
 

Bulanan RM 500 Hadiah Tunai 
 

18 orang/bulan 
Jumlah Pemenang: 54 
 

 
 

b. Hadiah Harian:  
 

i. Sebanyak 100 pemenang akan dipilih setiap hari bermula dari urus niaga ke-88 
berdasarkan jumlah tambah nilai seperti yang dinyatakan di bawah. Hadiah 
harian akan diberikan secara mingguan. 

 
Jumlah 
Tambah 

Nilai 
(Dalam 

satu 
transaksi) 

Hadiah Jumlah 
Pemenang/ 

hari 

Kriteria Pemilihan Pemenang Cara 
Menebus 

Temp
oh Sah 

E-
Baucar 

RM 30 RM 5 e-
baucar tunai 
Petronas  

50 Pemilihan dibuat berdasarkan setiap 
transaksi tambah nilai RM30 ke-500 
yang berjaya bermula dari transaksi ke-
88 setiap hari 
Contohnya: ke-88 , ke-588 , ke-1088 
dan seterusnya) 

Kunjungan 3 
bulan 

RM 50 RM 10 e-
baucar tunai 
Watsons 

30 Pemilihan dibuat berdasarkan setiap 
tambah nilai RM 50 le-150 yang berjaya 
bermula dari tambah nilai ke-88 setiap 
hari 
Contohnya: ke-88 , ke-238, ke-388th, 
ke-538 dan seterusnya) 

Kunjungan 3 
bulan 

RM 100 RM 20 e-
baucar tunai 
Tesco/Giant  

20 Pemilihan dibuat berdasarkan setiap 
transaksi tambah nilai RM 100 yang 
berjaya ke-50 bermula dari tambah nilai 
ke-88 setiap hari. Contohnya: ke-88, ke-
138, ke-188, ke-238 dan seterusnya)  

Kunjungan 3 
bulan 

  



ii.     Pemenang hadiah harian mendapat notifikasi melalui SMS. Hadiah akan diberi 
dalam bentuk kod e-baucar melalui Aplikasi MyUMobile (melalui pilihan "My 
Voucher Tab") yang dapat ditebus dengan pedagang yang dipilih. Pemenang 
dikehendaki memuat turun Aplikasi MyUMobile untuk menebus hadiah. E-
baucar akan hilang secara automatik sekiranya e-baucar tidak ditebus dalam 
masa 90 hari dari penerimaan notifikasi SMS. Anda tidak dibenarkan menjual 
kod e-baucar kepada pihak ketiga. Sekiranya U Mobile mendapati bahawa kod e-
baucar anda dijual kepada pihak ketiga, kod e-baucar akan dinyahaktifkan dan 
tidak akan dapat digunakan. 

 
 

iii. Setiap peserta berhak memenangi satu (1) hadiah untuk hadiah harian setiap 
bulan dan pemenang harian layak memenangi hadiah bulanan. 

 
 

c. Hadiah Bulanan:  
 
i. 18 peserta pertama dengan nilai terkumpul tertinggi pembelian tambah nilai 

yang berjaya dalam sebulan akan dipilih sebagai pemenang bulanan. 
 
ii. Peserta yang disenarai pendek akan diminta untuk menjawab satu (1) soalan 

dengan betul. Sekiranya pertanyaan tidak dijawab dengan betul setelah dua (2) 
percubaan, ATAU jika U Mobile tidak dapat menghubungi pemenang setelah dua 
(2) percubaan panggilan, dia akan hilang kelayakan dan peserta berikutnya 
dalam kedudukan (berdasarkan pengumpulan tambah nilai tertinggi ) akan 
dihubungi. Sekiranya peserta kurang upaya dan tidak dapat menjawab soalan 
secara lisan, penjaga / wakil sah boleh membantu menjawab soalan yang 
diajukan. 

 
iii. Pemenang akan dimaklum melalui panggilan telefon oleh wakil U Mobile. 

Hadiah mungkin diberikan seperti berikut (mengikut budi bicara U Mobile): 
a) Pemenang mungkin diminta menghadiri upacara pemberian hadiah 

seperti yang dijadualkan oleh U Mobile (pemenang perlu menunjukkan 
kad pengenalan mereka untuk tujuan pengesahan sebelum menebus 
hadiah); 

b) Dengan cara pengeluaran cek (pemenang diminta untuk memberikan 
nama penuhnya (menurut Kad Pengenalan)) dan pemenang diminta untuk 
mengambil cek di U Mobile HQ Office pada tarikh dan waktu yang 
dipersetujui; atau 

c) Dengan cara deposit ke dalam akaun bank pemenang (pemenang 
dikehendaki memberikan nombor akaun bank yang sah kepada U Mobile 
untuk deposit hadiah wang tunai). 

 
Kegagalan pemenang untuk memberikan butiran yang diperlukan akan 
menyebabkan pembatalan hadiah. Sekiranya pemenang tidak dapat menghadiri 
upacara penyampaian hadiah yang dijadualkan oleh U Mobile, pemenang boleh 
menghantar wakilnya untuk menghadiri upacara pemberian hadiah atau 
pemenang diminta untuk menebus hadiah dalam masa 30 hari di tempat yang 
dipilih oleh U Mobile. 

 
iv. Setiap peserta hanya berhak memenangi satu (1) hadiah bulanan untuk 

keseluruhan Tempoh Kempen. 
 



d. Anda mesti memastikan bahawa akaun Prabayar U Mobile anda Aktif semasa Tempoh 
Kempen sehingga tempoh penyampaian Hadiah. "Aktif" bermaksud dapat membuat 
dan menerima panggilan. 

 
e. Hadiah diberikan secara “Seperti Yang Ditawarkan" dan tidak boleh dipindah milik atau 

ditukar dengan wang tunai, sebahagian atau sepenuhnya. U Mobile tidak memberi 
jaminan, tersurat atau tersirat, mengenai kualiti, kebolehdagangan atau kesesuaian 
untuk tujuan tertentu, hadiah tersebut. U Mobile berhak untuk mengganti hadiah asal 
dengan hadiah lain atau barangan bernilai sama pada bila-bila masa tanpa notis 
terlebih dahulu. 

 
f. Semua nama pemenang akan diterbitkan di laman web U Mobile atau kaedah 

komunikasi lain yang dirasakan sesuai oleh U Mobile. 
 
g. Semua pemenang mesti mematuhi terma dan syarat yang dikenakan oleh U Mobile 

dan terma dan syarat yang dilampirkan pada hadiah, jika ada. 
 
 
6. Umum 

a. Keputusan U Mobile mengenai sebarang perkara yang berkaitan dengan Kempen ini 
adalah muktamad dan semua peserta adalah terikat. Sekiranya timbul sebarang 
masalah yang tidak dilindungi dalam Terma dan Syarat ini, ia akan ditentukan oleh U 
Mobile. 

 
b. U Mobile boleh mengubah mana-mana Terma dan Syarat ini termasuk menghentikan 

atau menangguhkan Kempen ini dan memanjangkan Tempoh Kempen. Sebarang 
perubahan tersebut akan diumumkan di laman web kami. Anda bertanggungjawab 
untuk memeriksa Terma dan Syarat ini di laman web kami dan jika anda tidak 
menyetujui perubahan tersebut, anda mesti segera menghentikan penyertaan anda 
dalam Kempen ini. 

c. Semua hadiah diterima sepenuhnya dengan risiko ditanggung oleh peserta. Sejauh 
yang dibenarkan oleh undang-undang, U Mobile tidak bertanggungjawab atas segala 
liabiliti yang berkaitan dengan Kempen ini. Semua peserta dan sekiranya peserta 
berusia di bawah 18 tahun, ibu bapa atau penjaga mereka bersetuju untuk 
melepaskan U Mobile dari liabiliti dan sebarang ganti rugi atas semua tanggungjawab 
(termasuk kecuaian) untuk sebarang kecederaan peribadi atau kehilangan atau 
kerosakan (termasuk kehilangan peluang); sama ada secara langsung atau tidak 
langsung, khas atau berpunca daripada penyertaan dalam Kempen ini. 

 
d. Dengan menyertai Kempen, semua peserta: - 

i. memberi persetujuan kepada U Mobile untuk mengumpulkan, merakam, 
menyimpan, menggunakan dan mendedahkan maklumat peribadi mereka untuk 
tujuan yang diperlukan atau berkaitan dengan penyertaan dalam Kempen; dan 

ii. memberi persetujuan kepada U Mobile untuk mendedahkan atau menerbitkan 
maklumat peribadi mereka seperti nama dan identiti mereka dan apa-apa 
maklumat umum yang difikirkan sesuai oleh U Mobile mengenai para peserta 
dalam sebarang media, pemasaran atau bahan iklan; dan 



iii. memberi U Mobile hak mutlak dan tidak terhad untuk mengubah, menggunakan 
dan menerbitkan gambar pegun atau bergerak peserta untuk tujuan promosi, 
pemasaran, komersial atau lain-lain yang berkaitan, tanpa pembayaran atau 
pampasan. 

e. Langganan dan penggunaan perkhidmatan mudah alih Prabayar U Mobile tertakluk 
kepada Terma dan Syarat Prabayar standard U Mobile dan di mana berkenaan. 
Sekiranya terdapat ketidakseragaman, Terma dan Syarat Prabayar standard U Mobile 
adalah terpakai setakat ketidakseragaman tersebut. 

f. Kempen dan Terma dan Syarat ini ditadbir oleh undang-undang Malaysia. Para peserta 
bersetuju bahawa Mahkamah Malaysia mempunyai bidang kuasa atas semua perkara 
yang timbul dari Kempen ini. 

g. Bagi mengelakkan sebarang keraguan, U Mobile adalah satu-satunya pihak yang 
bertanggungjawab bagi hadiah, penganjuran dan pelaksanaan Kempen ini. Sebarang 
persoalan berhubung Kempen hendaklah dikemukakan terus kepada U Mobile. 

h. Sekiranya terdapat pertentangan antara versi bahasa Inggeris dan bahasa lain, versi 
Bahasa Inggeris akan didahulukan. 
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