Easy
Dalam menunjang transaksi perbankan Anda, kami hadir
dengan berbagai layanan dan fasilitas yang lengkap serta
menawarkan banyak keuntungan seperti layanan PermataMobile,
layanan PermataNet, akses ke lebih dari satu juta ATM di
seluruh dunia, kantor cabang yang tersebar luas, serta
Preferred Contact Center 24 jam.
1. BebasBiaya Transaksi melalui PermataNet dan PermataMobile X*
Sebagai Nasabah PermataBank Preferred & PermataBank
Preferred Syariah, Anda berhak menikmati kenyamanan
bertransaksi dengan limit lebih besar dan bebas biaya
untuk seluruh transaksi melalui PermataNet dan
PermataMobile, termasuk transfer dana antar bank
secara online, LLG, RTGS, dan pembayaran berbagai
macam tagihan. Biaya atas transaksi akan tetap didebit
dahulu namun Anda akan menerima pengembalian
(refund) atas seluruh biaya transaksi tersebut dalam waktu
satu hari.
2. Bebas Biaya Penarikan Tunai di ATM Seluruh Dunia*
Kemudahan penarikan tunai dan tanpa biaya melalui jaringan
ATM domestik dan luar negeri sesuai dengan logo jaringan
yang terdapat pada tampak belakang PermataPreferred
Debit Plus Anda.

.
3. Bebas Biaya Layanan Navigator*
Sebagai Nasabah PermataBank Preferred & PermataBank
Preferred Syariah, Anda akan mendapatkan layanan SMS
notifikasi atas transaksi pada rekening tabungan Anda
dengan nominal minimum Rp500 ribu, sehingga Anda dapat
mengawasi dan mendapatkan informasi transaksi pada
rekening Anda. Bebas biaya layanan navigator diberi-kan
pada rekening utama tabungan Anda (primary account) yang
didaftarkan untuk layanan navigator.

4. Prioritas Antrean di Cabang dan Preferred Contact Center
Sebagai Pemegang PermataPreferred Debit Plus atau
PermataPreferred Syariah Debit Plus, Anda mendapatkan
layanan prioritas antrean di cabang-cabang PermataBank dan
Preferred Contact Center 1500110 yang tersedia 24 jam,
layanan ini dapat memberikan kenyamanan serta menghemat
waktu Anda dalam melakukan transaksi perbankan.
*) Bebas biaya hanya berlaku untuk rekening utama nasabah yang terdaftar pada Kartu
PermataPreferred Debit Plus dengan status aktif.
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Smart

Setiap individu memiliki impian untuk mencapai hal-hal
terbaik dalam hidup, termasuk Anda. Dengan menjadi
bagian dari PermataBank Preferred, kami akan membantu
Anda mewujudkannya dengan penawaran eksklusif melalui
fasilitas untuk berkonsultasi dengan financial planner, fasilitas
dana tunai PermataKTA Speed, dan Kredit Pemilikan
Rumah yang disesuaikan dengan kebutuhan Anda.

1. Layanan Perencanaan Keuangan

Layanan eksklusif bagi Nasabah PermataBank Preferred
& PermataBank Preferred Syariah, seputar perencanaan
keuangan dengan financial planner yang bekerja sama
dengan PermataBank, yang akan membantu pengelolaan
keuangan dan memberikan solusi dalam mewujudkan
berbagai rencana keuangan masa depan Anda & Keluarga.
Anda akan mendapatkan informasi terkini seputar
perencanaan dana yang bersumber dari financial
planner yang bekerja sama dengan PermataBank untuk
pendidikan anak, perjalanan wisata, proteksi untuk
keluarga, pembelian rumah idaman hingga berinvestasi
untuk masa pensiun melalui artikel yang akan dikirim ke
alamat email Anda yang terdaftar di sistem bank setiap
bulannya.

2. Bebas Biaya Iuran Tahunan PermataShoppingCard

Dapatkan PermataShoppingCard dan berkesempatan
untuk mendapatkan keuntungan berupa bebas iuran tahunan PermataShoppingCard hingga Rp600 ribu khusus
untuk Anda sebagai Nasabah PermataBank Preferred.
Fasilitas bebas biaya iuran tahunan PermataShoppingCard ini diberikan kepada Nasabah PermataBank Preferred dengan rata-rata total penempatan dana Rp100
juta selama 3 bulan sebelum tagihan iuran tahunan dan
minimum akumulasi transaksi retail PermataShoppingCard adalah Rp 35 juta dalam 1 tahun.
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Nikmati juga keuntungan berbelanja dengan
PermataShoppingCard berupa cashback 5% maksimal
Rp200 ribu setiap bulan untuk transaksi pembelanjaan
online dengan minimum akumulasi Transaksi online
Rp 3 juta per bulan.
Permberian pembiayaan akan mengacu kepada syarat
dan ketentuan serta kebijakan yang berlaku dan hasil
evaluasi kredit internal PermataBank dari masing-masing fasilitas yang diberikan.
Fasilitas Kartu Kredit hanya tersedia dalam produk
konvensional. Syarat dan ketentuan PermataShoppingCard berlaku dan dapat dilihat di website:
https://www.permatabank.com/id/kartu-kredit-retail/
permatashopping-card?cid=sh

3. PermataKTA Speed

Fasilitas dana tunai (kredit tanpa agunan) bagi Nasabah
PermataBank Preferred dengan bunga lebih ringan dan
bebas biaya pelunasan sebelum jatuh tempo, serta
berbagai keuntungan sebagai berikut :
• Suku Bunga ringan sebesar 1.19% flat/bulan
• Cicilan tetap
• Pilihan masa pinjaman 12, 24, 36 bulan
• Nilai Pinjaman mulai Rp25 juta hingga Rp300 juta
• Proses 1 hari cair melalui PermataKTA Speed, berlaku
untuk Nasabah payroll dengan status kepegawaian
karyawan
• Biaya provisi 1% dari pinjaman yang disetujui
• Bebas biaya pelunasan dipercepat bagi nasabah
dengan total penempatan dana ≥ Rp100 juta pada saat
pelunasan
*(Perhitungan bunga menggunakan sistem bunga efektif menurun)
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Rewarding
Sebagai apresiasi kami kepada Anda Nasabah loyal PermataBank Preferred, kami memberikan beragam penawaran
istimewa sepanjang tahun.
1. Cashback 10% untuk Transaksi di Department Store
Seluruh Indonesia
Cashback 10% untuk transaksi pembelanjaan di department store seluruh Indonesia dengan PermataPreferred
Debit Plus atau PermataPreferred Syariah Debit Plus
• Maksimum akumulasi pembelanjaan sebesar
Rp3juta/bulan
• Proses pengkreditan cashback akan dilakukan pada
bulan berikutnya (maksimum akhir bulan)
• Fasilitas ini diberikan kepada Nasabah PermataBank
Preferred dengan ketentuan penempatan dana sebagai
berikut:
Penempatan Dana

Cashback 10%

≥ Rp100 juta pada bulan transaksi

Maksimum sebesar Rp300 ribu/ bulan

Rp100 juta pada bulan transaksi

Maksimum sebesar Rp100 ribu/ bulan

2. Cashback 30% di Restoran Seluruh Indonesia pada Bulan
Ulang Tahun Anda
Apresiasi di hari spesial untuk Anda dengan menikmati
penawaran khusus berupa cashback 30% di seluruh
merchant restoran di Indonesia pada bulan ulang tahun Anda,
dengan bertransaksi menggunakan PermataPreferred
Debit Plus atau PermataPreferred Syariah Debit Plus.
• Cashback 30% akan dihitung dari salah satu nilai
transaksi tertinggi di restoran selama bulan ulang
tahun
• Maksimum nilai cashback/pengembalian dana adalah
sebesar Rp150 ribu
• Proses pengkreditan akan dilakukan pada bulan berikutnya
(maksimal akhir bulan)
Fasilitas ini diberikan kepada Nasabah PermataBank
Preferred dengan rata-rata total penempatan dana
Rp100 juta selama 3 bulan sebelum periode bulan ulang
tahun.
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3. Promo Menarik di Merchant Pilihan
Sebagai bagian dari PermataBank Preferred, Anda dapat
menikmati promo menarik di berbagai merchant dengan
menggunakan PermataPreferred Debit Plus, PermataPreferred Syariah Debit Plus dan PermataShoppingCard sepanjang tahun.
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