PROGRAM PERMATABEBAS PLUS
PERIODE PROGRAM : 1 JAN 2021 – 31 DES 2021
A.

Cashback 5% Autodebet ACC
Khusus bagi Nasabah ACC (Astra Credit Company) yang membuka rekening PemataBebas Plus pada
periode pembukaan rekening 1 Jan 2021 – 31 Des 2021, apabila dalam 3 bulan sejak bulan buka
rekening terdapat 2 bulan autodebet cicilan ACC yang berhasil didebet dari rekening PermataBebas
Plus, maka Nasabah akan mendapatkan cashback 5% dari nominal autodebet cicilan mobil ACC.
Syarat & Ketentuan Program :
1. Maksimum cashback Rp 100.000/Nasabah selama periode program
2. Cashback program akan dikreditkan pada bulan ke-4 sejak autodebet cicilan mobil ACC
pertama yang diperhitungkan.
3. Autodebet cicilan mobil ACC yang diperhitungkan dalam program adalah autodebet atas bulan
berikutnya setelah bulan pembukaan rekening PermataBebas Plus
Contoh Simulasi autodebet:

4. Apabila autodebet cicilan mobil ACC pertama dilakukan melalui fasilitas autodebet
PermataBank dan di debet pada bulan yang sama dengan bulan pembukaan rekening
PermataBebas Plus, maka autodebet tersebut tidak diperhitungkan dalam program.
5. Pastikan Nasabah menyediakan dana di rekening PermataBebas Plus senilai cicilan mobil ACC +
Biaya Admin dari ACC Rp 5.000 dan memperhitungkan saldo minimum Rp 100.000 sebelum
tanggal autodebet.
6. Apabila pada saat pengkreditan cashback, rekening Nasabah sudah dalam kondisi tidak aktif
dan/atau tutup maka Nasabah dianggap tidak eligible dan didiskualifikasi dari program.
Simulasi program :
Pada bulan Jan 2021, Nasabah X membuka rekening PermataBebas Plus dan sekaligus mendaftar
fasilitas pembayaran melalui autodebet PermataBank untuk pembayaran cicilan mobil ACC.
bagaimana caranya agar Nasabah A mendapatkan cashback Rp 100.000 ?
Nasabah A cicilan mobil ACC Rp 2.200.000, autodebet tiap tanggal 10
Maka Nasabah A sediakan dana di rekening PermataBebas Plus khususnya untuk pendebetan
cicilan mobil ACC pada bulan Feb 2021 sd Apr 2021 @ Rp 2.200.000 + Biaya Admin dari ACC
Rp 5.000 dan memperhitungkan saldo minimum Rp 100.000 sebelum tanggal autodebet
Setiap tanggal 10, cicilan mobil ACC Nasabah A di autodebet dari rekening PermataBebas
Plus
Apabila system autodebet berhasil melakukan autodebet untuk pembayaran cicilan mobil
ACC minimal 2 bulan pendebetan antara bulan Feb 2021 sd Apr 2021, maka Nasabah A dapat

cashback 5% x Rp 2.205.000 = Rp 110.250, karena maksimum cashback Rp 100.000/Nasabah
maka cashback yang didapat Rp 100.000 dan akan dibayarkan pada bulan Mei 2021
B.

Cashback QR Pay PermataBebas Plus
Berlaku Bagi Nasabah baru maupun Nasabah existing PermataBebas Plus yang bertransaksi dengan
QR Pay dari PermataMobile X dan menggunakan rekening PermataBebas Plus akan mendapatkan
cashback 25% dari seluruh nominal transaksi QR Pay selama 1 (satu) bulan.
Syarat & Ketentuan Program :
1. Maksimal cashback Rp 40 ribu per bulan per Nasabah
2. Cashback 25% akan dikreditkan ke rekening PermataBebas Plus Nasabah pada bulan
berikutnya setelah bulan transaksi
3. Cashback 25% dari PermataBebas Plus akan dikreditkan dengan narasi “CB QR PermataBebas
Plus (Bulan tahun Transaksi)”.
4. Apabila pada saat pengkreditan cashback, rekening Nasabah sudah dalam kondisi tidak aktif
dan/atau tutup maka Nasabah dianggap tidak eligible dan didiskualifikasi dari program.
Simulasi Program :
Nasabah Y pada bulan Januari 2021 melakukan transaksi pembayaran dengan QR Pay dari
PermataMobile X sejumlah Rp 200.000 dan di debet dari rekening PermataBebas Plus, maka
Nasabah akan mendapatkan cashback QR Pay dari PermataBebas Plus adalah 25% x Rp 200.000 =
Rp 50.000, karena maks. cashbacknya adalah Rp 40.000 per bulan per Nasabah sehingga Nasabah
akan dikreditkan ke rekening PermataBebas Plus pada bulan Feb 2021 senilai Rp 40.000.

C.

Cashback 5% di SPBU dan Supermarket SETIAP HARI
Berlaku Bagi Nasabah baru maupun Nasabah existing PermataBebas Plus konvesional yang
melakukan transaksi pembelanjaan (purchase) di SPBU dan Supermarket dengan PermataDebit Plus
akan mendapatkan cashback 5% dari seluruh transaksi purchase diatas selama 1 (satu) bulan.
Syarat & Ketentuan Program :
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.

Periode Program Cashback PermataBebas Plus 5% di SPBU dan Supermarket SETIAP HARI
(“Program”) berlaku 1 Januari 2021 - 31 Desember 2021.
Program ini berlaku bagi nasabah PermataBebas Plus.
Cashback 5% berlaku setiap hari bagi seluruh nasabah PermataBebas Plus yang melakukan
transaksi pembelanjaan di SPBU dan Supermarket dengan menggunakan kartu PermataDebit
Plus.
Berlaku untuk seluruh segment nasabah baik Personal, Preferred, maupun Priority.
Saldo rata-rata setiap bulan bagi pemilik rekening PermataBebas Plus untuk ikut serta dalam
Program minimum Rp5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) di bulan transaksi.
Tidak ada minimum pembelanjaan dalam satu bulan transaksi.
Maksimum nilai cashback PermataBebas Plus ditentukan berdasarkan saldo rata-rata di bulan
transaksi sebagai berikut :
Saldo Rata-Rata
Bulanan
≥ Rp5.000.000,≥ Rp15.000.000,-

Cashback
Maksimal/Nasabah/Bulan
Rp200.000,Rp500.000,-

Segment
Personal, Preffered &
Priority

8.
9.

10.

11.

12.
13.

14.

Note : Tidak dibedakan berdasarkan segment, ketentuan tersebut berlaku untuk seluruh
Segment.
Cashback dikreditkan ke rekening PermataBebas Plus milik nasabah maksimal pada tanggal 15
di bulan berikutnya.
Akumulasi transaksi pembelanjaan yang diperhitungkan adalah yang terekam pada system
PermataBank sebagai kategori pembelanjaan (purchase) menggunakan kartu PermataDebit
Plus pada merchant Groceries (supermarket) dan SPBU.
Apabila Nasabah (1 GCN) memiliki > 1 rekening PermataBebas Plus dan/atau Bebas Family
(PermataTabungan Bebas/iB Bebas/lainnya) maka hanya salah satu rekening dengan jumlah
transaksi Supermarket dan SPBU terbesar yang akan dibayarkan. Bila didapati lebih dari 1
rekening dengan kondisi serupa maka dipilih rekening dengan saldo rata – rata pada bulan
transaksi tertinggi.
Bilamana pada saat pengkreditan cashback, rekening PermataBebas Plus milik Nasabah sudah
dalam kondisi tidak aktif dan/atau tutup maka Nasabah dianggap tidak eligible dan
didiskualifikasi dari program.
Penentuan besarnya nilai cashback ditentukan oleh PermataBank berdasarkan data transaksi
pembelanjaan dan rata-rata saldo tabungan nasabah yang dikeluarkan oleh PermataBank.
PermataBank setiap saat berhak untuk melakukan peninjauan dan/atau pemeriksaan dan/atau
analisis terhadap kewajaran transaksi bukti belanja yang diterima oleh nasabah dari merchant
yang termasuk dalam Program. Bilamana diperlukan, PermataBank berhak meminta bukti
transaksi kepada nasabah sebagai dasar untuk melakukan pengkreditan cashback.
Apabila berdasarkan pertimbangan PermataBank, ditemukan adanya indikasi dan/atau
penyalahgunaan dan/atau tindak kecurangan pada Program ini maka PermataBank berhak
untuk menunda atau tidak melakukan pembayaran cashback kepada Nasabah dan
menghentikan program sewaktu-waktu.

Simulasi Program :
1. Nasabah A melakukan transaksi pembelanjaan di Supermarket sebesar Rp2.400.000,- dan
melakukan pengisian bensin di SPBU dengan akumulasi sebesar Rp1.600.000,- Nasabah juga
memastikan bahwa saldo rata-rata Rp5.000.000,- di bulan tersebut. Maka selambatnya pada
tanggal 15 bulan berikutnya, PermataBank akan mengkreditkan cashback sebesar:
Transaksi Nasabah A
Nilai Transaksi (Rp) Cashback (%)
Cashback (Rp)
Belanja di Supermarket
Rp2.400.000,Rp120.000,Isi Bensin di SPBU
Rp1.600.000,5%
Rp80.000,Total
Rp4.000.000,Rp200.000,2. Nasabah B melakukan transaksi pembelanjaan di Supermarket sebesar Rp6.000,000,- dan
melakukan pengisian bensin di SPBU dengan akumulasi pembelanjaan sebesar Rp4.000.000,Nasabah juga memastikan bahwa saldo rata-rata Rp15.000.000,- di bulan tersebut. Maka
selambatnya pada tanggal 15 bulan berikutnya, PermataBank akan mengkreditkan cashback
sebesar:
Transaksi Nasabah A
Nilai Transaksi (Rp) Cashback (%)
Cashback (Rp)
Belanja di Supermarket
Rp6.000.000,Rp300.000,Isi Bensin di SPBU
Rp4.000.000,5%
Rp200.000,Total
Rp10.000.000,Rp500.000,-

