Syarat & Ketentuan
Program Pasti Dapat
oleh PermataShopping Card

DANA
Hemat Rp 15.000 setiap hari
Syarat & Ketentuan :
1. Periode promo 23 Sep – 31 Dec 2020.
2. Promo berlaku untuk pengguna yang bertransaksi dengan Kartu Kredit
PermataShoppingCard yang sudah tersimpan di aplikasi DANA.
3. Pengguna akan mendapatkan diskon sebesar Rp 15.000.
4. Promo berlaku dengan minimum transaksi Rp200.000.
5. Promo hanya berlaku untuk 1 kali transaksi/pengguna/seluruh merchant/hari
6. Promo hanya berlaku untuk 1 pengguna dan 1 perangkat elektronik
7. Promo berlaku untuk seluruh merchant DANA, kecuali merchant yang tidak
membuka fasilitas pembayaran menggunakan fitur pembayaran dengan kartu
kredit. Tidak berlaku pada merchant Bukalapak dan FUNDtastic
8. Berlaku kuota untuk 10.000 pengguna pertama setiap bulan, apabila pengguna
tidak mendapatkan diskon promo, maka kuota promo bulanan telah habis
9. Link pembelian http://bit.ly/DANA15KPSC

JD.ID
Hemat Rp 15.000 setiap hari
Syarat & Ketentuan :
1. Promo berlaku setiap hari jam 10:00 – 23:59 WIB
2. Potongan harga Rp 15.000 untuk minimum transaksi Rp 200.000
3. Berlaku khusus untuk PermataShopping Card
4. Berlaku untuk semua produk di JD.ID
5. Potongan harga akan diberikan di halaman check-out saat melakukan
pembayaran dengan PermataShopping Card
6. Link pembelian https://bit.ly/jdPSC15k

Lazada
Hemat Rp15.000 setiap hari
Syarat & Ketentuan :
1. Diskon Rp 15.000 berlaku dengan minimum transaksi Rp 200.000
2. Promo berlaku untuk pembayaran menggunakan PermataShopping Card
3. Diskon akan terpotong otomatis pada saat pembayaran
4. Promo tidak berlaku untuk produk digital, susu infant, popok, gadget, laptop dan
exclusive launching
5. Kuota promo terbatas, jika pada transaksi tidak mendapatkan potongan diskon maka
kuota diskon sudah habis.
6. Promo tidak berlaku bagi reseller ataupun pembelian corporate
7. Promo hanya berlaku untuk 1x transaksi per 1 customer /user-id / nomor kartu / hari.
8. Penggunaan promo lebih dari 1x per hari per customer akan menyebabkan pembatalan
pesanan secara otomatis.
9. Promo diskon tidak dapat digabungkan dengan voucher Lazada lainnya dan tidak dapat
digabungkan dengan promosi bank lain yang sedang berjalan di www.lazada.co.id.
10. Link pembelian https://bit.ly/LazPermata

Shopee
Hemat Rp 15.000 setiap hari
Syarat & Ketentuan :
1. Diskon Rp15.000 berlaku dengan min. pembelian Rp200.000.
2. Diskon berlaku untuk pembelian semua produk di Shopee, kecuali Kategori:
•

Voucher (Pulsa, Data, Gaming, Travel & Tour, Belanja, Event Ticket),

•

Isi Ulang (Pulsa, Paket Data, E-Money, Roaming),

•

Tagihan (Listrik PLN, BPJS, Telkom, PDAM, Pasca Bayar, Angsuran
Kredit),

•

Tiket (Kereta Api, Pesawat, Bus),

•

Hiburan (Voucher Game, Deals Sekitarmu, Tiket Event & Hiburan),

•

Donasi & Keuangan (Donasi, Zakat, Pinjaman Modal),

•

Sub-kategori Logam Mulia, Kartu Perdana & e-money.

3. Diskon berlaku untuk pembayaran dengan menggunakan PermataShopping Card.
4. Berlaku dengan memasukkan kode Voucher: PSC15K saat checkout via aplikasi,
jika pada transaksi tidak dapat memasukkan kode Voucher maka kuota sudah
habis.
5. Berlaku bagi 1.000 pengguna pertama per hari pada 1 September - 31 Desember
2020 mulai pkl. 10:00-22:00 WIB.
6. Berlaku untuk pembelian menggunakan jasa kirim yang didukung oleh Shopee.
7. Berlaku untuk 1 kali transaksi/ nomor kartu/ Shopee ID/ hari via aplikasi
Android/iOS Shopee. Apabila Shopee mendeteksi bahwa 1 (satu) pengguna
memiliki beberapa akun aktif, maka seluruh transaksi yang dilakukan oleh
beberapa akun aktif tersebut akan dianggap dilakukan oleh 1 (satu) pengguna.
8. Link pembelian https://shopee.co.id/psc15k

Tokopedia
Hemat Rp15.000 setiap hari
Syarat & Ketentuan :
1. Promo berlaku untuk metode pembayaran penuh dan cicilan dengan Permata
ShoppingCard.
2. Promo berlaku setiap hari selama periode 14 September – 31 Desember 2020 mulai
pukul 10.00 – 23.59 WIB tanpa adanya quota per hari-nya selama periode promo.
3. Masukkan kode promo PERMATA15KPSC
mendapatkan diskon Rp 15.000,-.

di

halaman

pembayaran

untuk

4. Untuk memperoleh OTP (One Time Password), nomor ponsel pembeli harus sudah
terdaftar pada Bank.
5. Transaksi akan diproses apabila total limit kartu kredit nasabah yang tersedia masih
mencukupi untuk dilakukannya pendebetan.
6. Satu pengguna Tokopedia hanya boleh menggunakan satu (1) akun Tokopedia untuk
mengikuti promo ini. Jika ditemukan pembuatan lebih dari satu (1) akun oleh satu (1)
pengguna yang sama dan/atau nomor handphone yang sama dan/atau alamat yang
sama dan/atau ID pelanggan yang sama dan/atau Permata ShoppingCard dan/atau
riwayat transaksi yang sama, maka pengguna tidak akan mendapatkan benefit dari
promo Tokopedia.
7. Promo berlaku untuk minimum pembelanjaan Rp 200.000 di Power Merchant dan
Official Store hanya pada Mobile Apps (Andorid dan iOS), tidak berlaku kelipatan &
tidak termasuk ongkos kirim.
8. Promo ini tidak dapat digabung dengan promo dan voucher lain yang sedang
berlangsung di Tokopedia
9.

Link pembelian https://www.tokopedia.com/promo/bank-permata-7/?cta_src=0

