RINGKASAN INFORMASI PRODUK
TABUNGAN PERMATATAME IB
Nama Produk

Deskripsi

Target Market

PermataME iB
Tabungan Syariah dengan akad mudharabah mutlaqah yang menawarkan
fleksibilitas bertransaksi secara daring (dalam jaringan/online) maupun
luring (luar jaringan/offline) di berbagai toko yang menerima pembayaran
menggunakan kartu PermataME iB sehingga dapat meningkatkan
kemudahan dan kenyamanan nasabah dalam melakukan aktivitas
perbankan kapan saja dan dimana saja.
 Nasabah Individual
 WNI Minimal usia 17 tahun
 Aktif melakukan transaksi di Tranportasi Online, E-commerce, nonton
bioskop dan coffe shop
 Mahasiswa, Karyawan dan tidak terbatas pada nasabah umum
List Fitur
Setoran Awal
Saldo Minimum
Biaya Administrasi
Biaya Administrasi
Kartu Debit

Biaya Tarik Tunai di
ATM Bank Lain

Biaya Transfer Online
Keuntungan Produk
bagi Nasabah

Cashback Transaksi
Anda:
10%, 20%, & 30%!

Penjelasan & Benefit
Rp 0,Rp 0,Rp 5000,- apabila saldo akhir bulan kurang
dari Rp 1 juta
Rp 0,Bebas biaya tarik tunai di ATM Bank lain
yang tergabung dalam jaringan ATM Bersama,
ALTO, PRIMA, VISA/PLUS untuk saldo ≥
1.000.000 sebelum transaksi.

Biaya tarik tunai dikenakan Rp 7.500 per transaksi untuk
penarikan tunai yang dilakukan di ATM Bersama, ALTO,
PRIMA, VISA/PLUS apabila saldo sebelum transaksi ≤
1.000.000,-

Bebas Biaya transfer online ke seluruh
Bank manapun di channel PermataBank
(PermataATM, PermataMobile, PermataNet
dan PermataTel IVR) tanpa saldo minimum
 Cashback pada Transportasi Online
diberikan sebesar 10% atau maksimum
Rp. 25.000 (Dua Puluh Lima Ribu Rupiah)
per bulan. Tidak ada minimum Rata-rata
saldo per bulan agar cashback 10% ini
dapat dimanfaatkan oleh Nasabah.
 Cashback 10% pada Transportasi
Online dan Toko Online sebesar 20%
dengan maksimum akumulasi Rp. 50.000
(Lima Puluh Ribu Rupiah) per bulan.
Minimum Rata-rata saldo per bulan agar
cashback 10% & 20% ini dapat
dimanfaatkan oleh Nasabah adalah Rp.
2.000.000. (Dua Juta Rupiah).
 Cashback 10% pada Transportasi
Online , Toko Online sebesar 20%, dan
Toko Kopi serta Bioskop sebesar 30%
dengan
maksimum akumulasi Rp.
100.000 (Seratus Ribu Rupiah) per bulan.
Minimum Rata-rata saldo per bulan agar
agar cashback 10%, 20%, & 30% ini dapat
dimanfaatkan oleh Nasabah adalah Rp.
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5.000.000. (Lima Juta Rupiah).
 Cashback yang diberikan kepada nasabah
akan dikreditkan pada rekening ME pada
bulan berikutnya setelah transaksi
maksimum 15 hari kerja di awal bulan
berikutnya.
Akses Luas dari PermataDebit Plus
o PermataDebit Plus untuk tarik tunai di lebih dari 1,7 juta ATM di
seluruh dunia (PermataATM, ALTO, ATM Bersama, PRIMA/BCA,
VISA/Plus).
o PermataDebit Plus untuk berbelanja di lebih dari 27 juta merchant
di seluruh dunia yang berlogo VISA/Plus.
Layanan Permata e-Banking :
PermataMobile X yang memiliki menu semudah menu ATM dengan
ratusan fitur dalam satu aplikasi
o Pembukaan rekening digital
o Cek saldo dan mutasi transaksi rekening sampai dengan 12 bulan.
o Transfer antar rekening PermataBank dan transfer online, LLG &
RTGS ke rekening Bank lain.
o Isi ulang pulsa dan e-wallet (OVO, GOPAY)
o Pembayaran berbagai tagihan
o Pembayaran zakat
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 yaitu Layanan call center di nomor 1500111. Layanan
PermataTel dilengkapi dengan mesin swajawab (IVR – Interactive Voice
Response) yang akan membantu menyelesaikan transaksi Anda dengan
Kode Layanan Kilat atau bantuan Professional Agent.
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
PermataDebit melalui PermataATM.
Layanan Navigator sebagai Alat Monitor Rekening Anda
Layanan Navigator sebagai penyampaian informasi mutasi rekening
untuk transaksi ≥ Rp. 500.000, secara online & realtime melalui nomor
ponsel yang telah didaftarkan.
Layanan PermataOne
Layanan konsolidasi laporan rekening bulanan, baik dalam bentuk
media rekening koran dicetak (paper statements) atau rekening koran
elektronik (e-Statement) untuk seluruh rekening Tabungan, Giro,
Deposito, Reksa Dana dan Bancassurance (single premium) yang Anda
miliki di PermataBank.
Layanan Auto Debet
Layanan pembayaran tagihan rutin secara otomatis setiap bulan dari
rekening tabungan Anda.
Layanan Standing Instruction
Layanan transfer ke rekening di PermataBank atau ke Bank lain dalam
jumlah yang sama secara rutin dan otomatis dari rekening tabungan
Anda.
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Ketentuan
Pembukaan
Rekening

Biaya Lainnya

Nisbah

 Layanan Fax on Demand
Layanan untuk mengetahui mutasi rekening 3 bulan terakhir melalui
PermataTel.
 Kartu Identitas :
o KTP / SIM / PASPOR (untuk WNI) yang terdaftar pada
DUKCAPIL
o KIMS & PASPOR (untuk WNA)
o KITAS & PASPOR (untuk WNA)
 NPWP
 Mengisi Formulir Pembukaan Rekening melalui Aplikasi Mobile Banking
(PermataMobile X) atau Formulir Pembukaan Produk Terpadu di kantor
cabang PermataBank.
 1 Nasabah hanya boleh memiliki 1 Rekening PermataME iB saja.
 Jika nasabah memiliki lebih dari 1 (satu) rekening PermataME, maka
cashback akan dikreditkan hanya ke 1 (satu) rekening PermataME
dengan total akumulasi transaksi di transportasi online, toko online,
toko kopi, dan bioskop paling besar. Jika kedua (atau lebih) rekening
PermataME nasabah memiliki total akumulasi transaksi yang sama,
maka cashback akan dikreditkan kerekening PermataME dengan ratarata saldo pada bulan transaksi paling tinggi. Ketentuan ini juga berlaku
jika nasabah memiliki rekening PermataME dan PermataME iB.
Setoran Minimum Berikutnya

Rp 10,000,-

Biaya Tutup Rekening

Rp 0,-

Biaya Navigator

Rp 7,900,-

Biaya Dorman

Rp 10,000,-

Penggantian Kartu karena hilang

Rp 15,000

Biaya Pengiriman Rekening Koran*

Rp 15,000

Nisbah* Produk 6 : 94 (Nasabah : Bank), dengan rata-rata indikasi
equivalent rate adalah 0,38% p.a. per September’21.

*Dalam hal terdapat perubahan komposisi Nisbah di kemudian hari, maka Bank akan
memberitahukan perubahan tersebut sebelumnya kepada Nasabah sesuai dengan ketentuan
dan perundang-undangan yang berlaku.

Menggunakan akad Mudharabah Mutlaqah, dimana dana Anda akan
diperlakukan sebagai investasi dan Anda sebagai pemilik dana
memberi kewenangan penuh kepada Bank untuk mengelola dana
Anda. Dana Anda akan dimanfaatkan secara produktif dalam investasi
yang memenuhi prinsip Syariah. Hasil dari investasi akan dibagikan
antara Anda dan Bank sesuai Nisbah yang disepakati bersama.
 Sistem perhitungan bagi hasil, menggunakan single tiering,
memberikan imbal hasil yang maksimal untuk nasabah.
Rekening Koran* atau E-Statement
 Default E-Statement dikirim ke alamat email Nasabah yang memiliki
saldo rata-rata ekening  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
Rp250.000,- informasi rekening hanya dapat diakses melalui
PermataNet 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.


Akad

Media informasi
transaksi

3

RINGKASAN INFORMASI PRODUK
TABUNGAN PERMATATAME IB

Informasi Produk

Pemindahbukuan melalui Permata e-Banking (PermataATM,
PermataTel IVR, PermataMobile, PermataNet dan PermataMini atm)
dari rekening lain di PermataBank.
 Transfer dari Bank lain.
Dapat menghubungi Cabang PermataBank terdekat, PermataTel 1500111

Tabungan

atau www.PermataBank.com



Ketentuan Setoran
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