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RINGKASAN INFORMASI PRODUK
Nama Penerbit Produk

PT. Bank Permata Tbk

Nama Produk

PermataBintang
Tabungan yang diperuntukan khusus untuk anak yang memberikan banyak

Deskripsi

Keuntungan
Nasabah

keistimewaan dan pengalaman seru dalam menabung
Produk

bagi

 Bebas Biaya
 Bebas biaya administrasi rekening untuk saldo rata-rata bulanan ≥
Rp50.000,-.
 Bebas biaya tarik tunai di PermataATM serta ATM Bank lain di dalam
negeri (sesuai dengan logo jaringan yang terdapat pada tampak belakang
kartu GPN) untuk saldo sebelum transaksi ≥ Rp5.000.000,-.
 Bebas biaya administrasi bulanan PermataBintang Debit Plus
 Akses Luas dari PermataBintang Debit Plus
 PermataBintang Debit Plus untuk tarik tunai di jaringan domestik (logo
jaringan yang terdapat pada tampak belakang kartu).
 PermataBintang Debit Plus untuk berbelanja di merchant domestik di
dalam negri .
 Layanan Permata e-Banking
 PermataMobile yang memiliki menu semudah menu ATM.
 PermataNet yang memberikan Layanan internet banking yang dapat
diakses
melalui
website
www.permatabank.com
atau
https://new.permatanet.com.
PermataATM
yang
memberikan
kemudahan melakukan tarik tunai dan transaksi perbankan lainnya
melalui ATM.
 PermataTel adalah pusat layanan mesin swajawab (IVR- Interactive Voice
Respon) yang dapat diakses Nasabah dari fixed line atau telepon seluler
selama 24 jam melalui nomor 1500111 atau nomor telepon lainnya yang
ditentukan oleh Bank dari waktu ke waktu.
 PermataMini ATM memberikan layanan yang dapat dilakukan sambil
berbelanja menggunakan mesin EDC PermataBank yang ada di merchant
tertentu.
 PermataMobile Cash memberikan kemudahan tarik tunai tanpa kartu
PermataBintang Debit Plus melalui PermataATM.
 Transaksi Perbankan terlengkap melalui Permata e-Banking
 Cek saldo dan mutasi transaksi rekening.
 Transfer antar rekening PermataBank dan transfer online, LLG & RTGS ke
Bank lain.
 Isi ulang pulsa seluruh operator seluler di Indonesia.
 Pembayaran berbagai tagihan (PLN, Telkom, PAM/Palyja, Kartu Kredit,
dan lainnya).
 Layanan Navigator sebagai Alat Monitor Rekening Anda
Layanan Navigator sebagai penyampaian informasi mutasi rekening untuk
transaksi ≥ Rp500.000, secara online & realtime melalui nomor ponsel yang
telah didaftarkan.

1

Versi 2019
 Setor tunai atau dengan Cek atau Bilyet Giro di seluruh Cabang PermataBank.
 Pemindahbukuan melalui Permata e-Banking (PermataATM, PermataTel IVR,

Ketentuan Setoran

PermataMobile, PermataNet dan PermataMini atm) dari rekening lain di
PermataBank.
 Transfer dari Bank lain.

Suku Bunga

Bertingkat, dihitung berdasarkan saldo harian
 Saldo 0 - < 100.000
 Saldo 100.000 - < 10 Juta
 Saldo ≥ 10 Juta

: 0% p.a.
: 0.50% p.a.
: 1.00% pa

(Suku bunga dapat berubah sewaktu-waktu mengikuti ketentuan Bank dan
perubahan disampaikan kepada Nasabah paling lambat 30 hari kerja sebelum
efektif berlakunya perubahan)
Biaya dan limit transaksi

 Biaya Administrasi Rekening Bulanan
-

Saldo rata-rata rekening ≥ Rp50.000 = Bebas Biaya

-

Saldo rata-rata rekening < Rp50.000 = Rp5.000,-

 Biaya Tutup Rekening = Rp50.000, Biaya Dormant (rekening yang tidak ada transaksi selama 12 bulan berturut-

turut), maka rekening akan dikenakan biaya administrasi sebesar Rp 10.000,/bulan.
 Biaya Rekening Koran = Rp 15,000, Limit transaksi :

Jenis Transaksi
Limit per Hari
Tarik Tunai
Rp 500.000,Pemindahbukuan
Rp 2.000.000,Pembayaran
Rp 10.000.000,Autodebet
Rp 5.000.000,Pembelian/Belanja
Rp 2.000.000, Maksimum total transaksi pendebetan per bulan Rp 50 (lima puluh) juta. Jika
total pendebetan dalam satu bulan berjalan telah mencapai Rp 50 (lima
puluh) juta maka untuk transaksi pendebetan berikutnya maksimal hanya
dapat dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali tanpa dibatasi nominal transaksinya.
Media informasi transaksi

Buku Tabungan (Passbook), Rekening Koran Dicetak (Paper Statement) atau
Rekening Koran Elektronik (E-Statement)
 E-Statement dikirim ke alamat email Nasabah yang memiliki saldo rata-rata
rekening  Rp. 250.000,-.
 Bila nasabah ingin mengganti media informasi menjadi Rekening Koran,
maka akan dicetak dan dikirim ke alamat surat menyurat Nasabah yang
memiliki saldo rata-rata rekening bulanan ≥ Rp. 1.000.000,-.
 Jika saldo rata-rata di rekening Nasabah berjumlah lebih kecil dari
Rp.250.000,- informasi rekening hanya dapat diakses melalui PermataNet
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atau mencetak 8 (delapan) transaksi terakhir di PermataATM atau
melakukan inquiry 8 (delapan) transaksi terakhir melalui PermataMobile
atau mencetak mutasi rekening di cabang PermataBank terdekat.
Ketentuan Pembukaan
Rekening

Melengkapi persyaratan dan dokumen pendukung pembukaan rekening sesuai
ketentuan yang berlaku di Bank, antara lain :
 Identitas orang tua : KTP
 Copy Akte Lahir Anak atau Kartu Keluarga

 Setoran Awal : Rp50.000, Saldo Minimum : Rp50.000, Setoran Minimum Berikutnya : Rp10.000, Ketentuan penutupan rekening otomatis :

Khusus untuk pembukaan rekening melalui PermataMobile dan iPad (eForm), nasabah wajib melakukan penyetoran dana awal dengan jumlah
minimal Rp50.000,- dan jika

nasabah belum melakukan setoran awal

sampai dengan waktu 99 hari kalender, maka pihak Bank akan melakukan
penutupan rekening secara otomatis.
Informasi Produk dan Layanan
Tabungan

Dapat menghubungi Cabang PermataBank terdekat, PermataTel 1500111 atau
www.permatabank.com

PermataBank berhak untuk mengubah biaya, tarif, dan tingkat suku bunga dengan pemberitahuan terlebih dahulu
kepada Nasabah sebelum perubahan tersebut berlaku efektif sesuai dengan ketentuan dan peraturan
perundangundangan yang berlaku. Sebelum berlakunya perubahan tersebut secara efektif dan apabila sampai
dengan berlakunya perubahan tersebut Nasabah tidak menyampaikan keberatannya maka Nasabah dianggap
setuju.
PT. Bank Permata Tbk. Terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan merupakan peserta penjaminan
Lembaga Penjamin Simpanan
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