SYARAT KETENTUAN
PROGRAM PERMATAMOBILE X SUPERSURPRISE 2021
PERIODE PROGRAM : 1 DESEMBER 2020- 28 FEBRUARI 2021



Program ini berlaku untuk seluruh Nasabah PermataBank perorangan sekaligus pengguna
PermataMobile X yang melakukan transaksi di PermataMobile X selama periode program.
Setiap transaksi yang dilakukan nasabah akan mendapatkan poin, seperti tabel dibawah ini:
Jenis Transaksi
Registrasi Pengguna Baru PermataMobile X
QR Pay
Isi Ulang :
-

Pulsa
Internet / Paket data
PLN Prabayar
OVO
GoPay
DANA
AstraPay

Bayar Tagihan:
-

Kartu Kredit
Telko
HP Pascabayar
Listrik Air
Internet
Cicilan
Tiket
Televisi
Pendidikan
Sekuritas
Asuransi
Zakat
Virtual Account

Reksa Dana
- Beli (Subscription)
Obligasi
- Beli (Buy)
Asuransi Jiwa
- Beli (Buy)

Jumlah Poin per transaksi

100 poin
20 poin
10 poin

10 poin

30 poin
50 poin
50 poin
















Pengguna baru PermataMobileX yang melakukan registrasi selama periode program akan
mendapatkan poin di bulan berjalan sesuai dengan tanggal registrasinya.
Khusus untuk transaksi QR Pay, Isi Ulang, dan Bayar Tagihan, minimum nominal transaksi yang
akan mendapatkan poin adalah Rp 20.000
Transaksi yang dihitung dan mendapatkan poin adalah transaksi dengan status sukses (berhasil)
Transaksi QR Pay yang berulang pada merchant (toko) yang sama akan dihitung maksimal 30 (tiga
puluh) transaksi setiap bulannya
Transaksi Isi Ulang yang berulang ke nomor tujuan yang sama akan dihitung maksimal 10
(sepuluh) transaksi setiap bulannya
Transaksi Bayar Tagihan yang berulang ke nomor tujuan yang sama akan dihitung maksimal 1
(satu) transaksi setiap bulannya
Transaksi pembelian Reksa dana yang mendapatkan poin harus memenuhi ketentuan sebagai
berikut:
- Minimum transaksi mulai dari Rp 100.000,- untuk Reksa Dana IDR dan USD 10.000 untuk
Reksa Dana USD (khusus produk Manulife Greater Indonesia Fund mulai dari USD 2.000).
- Transaksi berlaku untuk seluruh tipe Reksa Dana (Reksa Dana Pasar Uang, Reksa Dana
Pendapatan Tetap, Reksa Dana Campuran, Reksa Dana Saham)
- Hanya berlaku untuk transaksi pembelian saja. Transaksi penjualan dan pengalihan tidak
termasuk.
- Maksimum transaksi 30 kali dalam 1 bulan.
- Transaksi pembelian Reksa Dana Berkala diperhitungkan.
- Biaya Pembelian dan pengalihan Reksa Dana mengikuti ketentuan biaya yang berlaku di
Permata Mobile X
Transaksi pembelian Obligasi Pasar Sekunder yang mendapatkan poin harus memenuhi ketentuan
sebagai berikut:
- Minimum transaksi mulai dari Rp 100.000.000,- untuk Obligasi Pasar Sekunder
denominasi IDR, dan USD 10.000 untuk Obligasi Pasar Sekunder denominasi USD.
- Hanya berlaku untuk transaksi pembelian saja. Transaksi penjualan tidak termasuk.
- Maksimum transaksi 30 kali dalam 1 bulan.
Transaksi pembelian Asuransi Jiwa yang dihitung adalah setiap transaksi pembelian produks
Asuransi melalui aplikasi PermataMobileX akan langsung mendapatkan Poin sebesar @50 poin.
Adapun produk Asuransi yang ada di aplikasi PermataMobileX adalah :
- AVA iSave Protection
- AVA iPlan Protection
- AVA Proteksi Tangguh
- AVA IPro Proteksi Dini
Jika nasabah memiliki lebih dari satu rekening, poin akan dihitung secara akumulatif dari semua
rekening nasabah yang digunakan transaksi di PermataMobile X
Nasabah pengguna PermataMobile X dengan jumlah poin tertinggi selama periode program akan
mendapatkan hadiah sebagai berikut:

a. Hadiah Bulanan
Hadiah
e-Voucher GrabFood @Rp 100 Ribu
-

-

Jumlah
Untuk 250 nasabah dengan total poin bulanan tertinggi

Nasabah harus memenuhi syarat ketentuan program ini dan mencapai minimum 500 poin
setiap bulannya untuk bisa mendapatkan Hadiah Bulanan.
Pemenang bulanan akan ditentukan berdasarkan perolehan poin tertinggi per bulan pada
periode program.
Nasabah yang sudah mendapatkan Hadiah Bulanan pada bulan sebelumnya, tidak
diikutsertakan kembali dalam program Hadiah Bulanan selanjutnya hingga program berakhir,
namun masih memiliki kesempatan untuk mendapatkan Hadiah Grand Prize.
Hadiah Bulanan berupa e-Voucher akan diberikan kepada nasabah pemenang melalui nomor
handphone yang terdaftar pada layanan PermataMobile X, paling lambat 30 hari kerja pada
bulan berikutnya

Grand Prize
Hadiah #1
Hadiah #2
-









2 Unit iPhone 12 Pro Max 128 GB
5 Unit PlayStation5 (PS5)

Nasabah harus mencapai minimum 500 poin setiap bulannya untuk bisa mendapatkan
Hadiah Grand Prize.
Grand Prize akan diberikan kepada nasabah yang telah memenuhi syarat ketentuan program
dan dengan akumulasi poin tertinggi selama periode program
Warna hadiah tidak mengikat dan tergantung persediaan
Persediaan hadiah terbatas. Dalam hal persediaan Hadiah sudah habis, maka akan diganti
dengan jenis Hadiah lain yang bernilai sama yang dikeluarkan oleh distributor resmi

Jika terdapat lebih dari 1 nasabah dengan jumlah poin yang sama, maka penentuan pemenang
akan berdasarkan jumlah transaksi terbanyak. Jika jumlah poin dan jumlah transaksi sama,
penentuan pemenang berdasarkan saldo rata-rata yang lebih tinggi dari semua tabungan
nasabah selama periode program.
Pajak Hadiah ditanggung PermataBank
Segala tambahan biaya yang dikenakan dengan mengikuti program ini akan menjadi
tanggungan dari peserta.
Hadiah tidak bisa diuangkan, dijual dan/atau ditukar dengan hadiah lain.
Nasabah harus menjaga status rekening tetap aktif sampai dengan penyerahan hadiah
Informasi pemenang Hadiah Bulanan dan Grand Prize akan disampaikan di website PermataBank
pada akhir periode program setelah pengesahan dilakukan oleh PermataBank dan pejabat
berwenang lainnya (paling lambat pada bulan Mei 2021)










Jika pemenang tidak dapat dihubungi oleh PermataBank selama 30 hari kerja setelah periode
program berakhir, maka pemenang akan dibatalkan dan tidak berhak atas hadiah.
Program ini tidak berlaku untuk rekening karyawan PermataBank
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 atau twitter di
@permatacare
PT Bank Permata Tbk, terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan
dan merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan

