Syarat Ketentuan Program

Cashback 50% Bayar Pakai QR Pay PermataMobile X



Berlaku untuk pembayaran dengan fitur QR Pay PermataMobile X pada
merchant/outlet/toko yang memiliki Kode QR berbasis/berlogo QRIS.
Periode program adalah setiap hari Senin – Minggu mulai 1 Maret – 31 Desember 2020

Maksimum cashback per nasabah adalah :
Cashback

Maks. Cashback

50%

Rp 25.000 / minggu / nasabah

Tambahan 25%

Rp 40.000 / bulan / nasabah

Keterangan
Transaksi QR Pay dari PermataMobile X
menggunakan rekening apa pun (termasuk
PermataME)
Tambahan cashback bulanan jika Transaksi QR Pay
dari PermataMobile X menggunakan rekening
PermataME sebagai sumber dana

Cashback akan dihitung berdasarkan:
 Cashback 50% akan dihitung dari total nominal transaksi yang dilakukan nasabah dalam
1 (satu) minggu.
 Tambahan Cashback 25% dengan rekening PermataME akan dihitung dari total nominal
transaksi yang dilakukan nasabah dengan menggunakan rekening PermataME dalam 1
(satu) bulan
Pengkreditan cashback:
 Cashback 50% akan dikreditkan ke rekening nasabah yang digunakan untuk melakukan
transaksi pada minggu berikutnya atau dalam jangka waktu maksimal 15 hari kerja pada
bulan berikutnya. Jika nasabah bertransaksi menggunakan lebih dari satu rekening maka
cashback akan dikreditkan ke salah satu rekening dengan transaksi terbanyak.
 Tambahan Cashback 25% akan dikreditkan ke rekening PermataME nasabah pada bulan
berikutnya setelah transaksi, maksimum tanggal 15 (lima belas) di awal bulan berikutnya. Jika
nasabah bertransaksi menggunakan lebih dari satu rekening PermataME, maka cashback akan
dikreditkan hanya ke satu rekening PermataME dengan total akumulasi transaksi paling besar.
Dalam hal kedua (atau lebih) rekening PermataME memiliki total akumulasi transaksi yang sama,
maka cashback akan dikreditkan ke rekening PermataME dengan rata-rata saldo yang paling
tinggi pada bulan transaksi.





Nasabah dapat melakukan pengecekan cashback pada mutasi transaksi dengan narasi
sebagai berikut:
o Cashback 50% akan dikreditkan dengan narasi “CB QR Pay PermataMobile X
(periode transaksi)”
o Tambahan Cashback 25% dari PermataME akan dikreditkan dengan narasi “CB
QR ME (Bulan tahun Transaksi)”
Cashback hanya akan diberikan ke rekening dengan status aktif dan mata uang Rupiah








Keputusan PermataBank adalah mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.
Sewaktu-waktu Bank menurut pertimbangannya sendiri, dapat melakukan perubahan
syarat & ketentuan program, atau memberhentikan program, atau mendiskualifikasi
Nasabah yang tidak memenuhi atau dicurigai melakukan kecurangan atau abuse
terhadap ketentuan program.
Untuk informasi program lebih lanjut dapat mengirimkan email ke
care@permatabank.co.id atau menghubungi PermataTel (24 jam) di nomor telepon
1500111
PT Bank Permata Tbk, terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan
dan merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan

