Syarat dan Ketentuan

Promo PermataVirtual Account HUT PermataBank ke 19
JD.ID
Syarat dan Ketentuan Program Promo:

1. Program ini akan dilaksanakan dalam periode 27 September - 3 Oktober 2021 pada pukul 10.00-23.59
WIB.
2. Program ini hanya diperuntukan untuk transaksi pada channel PermataVirtual Account.
3. Mekanisme Program adalah sebagai berikut :
a. Potongan diskon sebesar 19% maksimal Rp 30.000 dengan minimum pembelian sebesar Rp
150.000
b. Diskon akan diberikan di halaman check-out saat melakukan pembayaran dengan Bank Transfer
melalui Virtual Account (Verifikasi Otomatis) PermataBank.
c. Satu Akun hanya berlaku untuk 1 kali transaksi selama periode program
d. Kuota diskon harian terbatas. Apabila transaksi tidak berkurang, maka kuota diskon harian
sudah habis. Diskon akan kembali tersedia esok hari pada waktu yang telah ditentukan.
e. JD.ID dan PermataBank berhak membatalkan transaksi jika tidak sesuai dengan syarat dan
ketentuan yang berlaku.
f. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi CS JD.ID di nomor 1500 618.
BUKALAPAK
Syarat dan Ketentuan Program Promo:

1. Program ini akan dilaksanakan dalam periode 27 September sampai dengan tanggal 3 Oktober 2021
2. Program ini hanya diperuntukan untuk transaksi pada channel PermataVirtual Account.
3. Mekanisme Program adalah sebagai berikut :
a. Potongan diskon sebesar 19% dengan maksimal Rp 30.000 dengan minimum pembelian sebesar
Rp 150.000
b. Setiap User dapat menggunakan kode promo maksimal satu kali per periode
c. Kode voucher: HUTPERMATA
d. Kuota bersifat terbatas, apabila tidak kode voucher tidak dapat digunakan berarti quota untuk
promo sudah habis pada hari tsb.
e. Promo berlaku mulai pukul 10.00 WIB
f. Program valid untuk user yang melakukan pembayaran menggunakan Virtual Account
PermataBank.
g. PermataBank dan Bukalapak berhak untuk membatalkan pemesanan, dan/atau penggunaan
kode promo apabila terjadi kecurangan, atau tindak pelanggaran atas syarat dan ketentuan
lainnya yang berlaku.
h. Pembelian menggunakan kode voucher bersifat non-refundable, tidak dapat dibatalkan ataupun
dirubah.
SHOPEE
Syarat dan Ketentuan Program Promo:
a. Program ini akan dilaksanakan dalam periode 27 September sampai dengan tanggal 3 Oktober
2021

PT. Bank Permata Tbk, terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan

b. Cashback sebesar 19% dengan maksimal Rp30.000 (Tiga puluh ribu Rupiah) dengan minimum
pembelian sebesar Rp150.000 (seratus lima puluh ribu Rupiah) sudah termasuk ongkos kirim
dan pemotongan koin Shopee.
c. Cashback berlaku untuk pembelian semua produk di Platform Shopee.
d. Cashback berlaku untuk pembayaran dengan menggunakan Permata Virtual Account dari
PermataMobileX dengan cara memilih menu pembayaran lalu memilih Akun Virtual atau Virtual
Account (tidak berlaku untuk pembayaran Virtual Account dengan menggunakan metode
transfer).
e. Setiap Nasabah akan mendapatkan cashback maksimal satu kali per periode.
f. Cashback akan dikreditkan kepada rekening nasabah Permata Bank yang digunakan untuk
melakukan transaksi maksimal 15 hari kerja setelah melakukan transaksi pembayaran
g. Quota promo bersifat terbatas yang dimulai pukul 06:00-23:59 WIB.
h. Program berlaku untuk pembelian menggunakan jasa kirim yang didukung oleh Shopee.
i. Program berlaku untuk 1 (satu) kali Transaksi/Nasabah/hari via Platform Shopee.
j. Koin Shopee tetap dapat digunakan pada saat Transaksi.
k. Program tidak berlaku untuk transaksi kelipatan.
l. Dapat digabungkan dengan promo lainnya.
m. Program berlaku untuk Nasabah yang melakukan pembayaran menggunakan Virtual Account
PermataBank.
n. Masing-masing Pihak berhak untuk membatalkan pemesanan, dan/atau penggunaan kode
promo apabila terjadi kecurangan, atau tindak pelanggaran atas syarat dan ketentuan lainnya
yang berlaku.
o. Info dan keterangan lebih lanjut silahkan hubungi PermataTel di nomor 1500111 dan Customer
Service Shopee 24 jam di Call Center 1500702 atau melalui fitur Live Chat di aplikasi Shopee
SOCIOLLA
Syarat dan Ketentuan Program Promo:
a. Program ini akan dilaksanakan dalam periode 27 September - 3 Oktober 2021 dimulai pukul
10.00 - 23.59 WIB.
b. Program ini hanya diperuntukan untuk transaksi pada channel PermataVirtualAccount.
c. Potongan diskon sebesar 19% maksimal Rp 30.000 dengan minimum pembelian sebesar Rp
150.000
d. Setiap User dapat menggunakan promo maksimal satu kali per periode, kode promo bisa dipilih
pada halaman pembayaran.
e. Total kuota yang mendapatkan potongan diskon bersifar terbatas, jika kuota harian sudah habis
maka promo otomatis tidak dapat digunakan.
f. Program valid untuk user yang melakukan pembayaran menggunakan Virtual Account Permata
Bank.
g. Promo ini dapat digabung dengan promo di Sociolla lainnya termasuk promo flash sale
h. PermataBank dan Sociolla berhak untuk membatalkan pemesanan, dan/atau penggunaan kode
promo apabila terjadi kecurangan, atau tindak pelanggaran atas syarat dan ketentuan lainnya
yang berlaku.
i. Promo ini bersifat non-refundable, tidak dapat dibatalkan ataupun dirubah.
j. Bank Permata Tbk. terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
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ORIFLAME
Syarat dan Ketentuan Program Promo:
1. Program ini akan dilaksanakan dalam periode 27 September - 3 Oktober 2021 dimulai pukul 00.01
WIB.
2. Program ini hanya diperuntukan untuk transaksi pada channel PermataVirtual Account.
3. Mekanisme Program adalah sebagai berikut :
a. Cashback sebesar 19% maksimal Rp 30.000 dengan minimum pembelian sebesar Rp 150.000
b. Setiap User hanya dapat mendapatkan cashback maksimal satu kali per periode.
c. Total kuota yang mendapatkan potongan diskon per hari adalah 100 user, dengan total kuota
700 user per periode.
d. Program valid untuk user yang melakukan pembayaran menggunakan Virtual Account
PermataBank.
e. PermataBank dan Oriflame berhak untuk membatalkan pemesanan, dan/atau penggunaan kode
promo apabila terjadi kecurangan, atau tindak pelanggaran atas syarat dan ketentuan lainnya
yang berlaku.
f. Pembelian menggunakan kode voucher bersifat non-refundable, tidak dapat dibatalkan ataupun
dirubah.
g. Cashback akan tersedia sebagai deposit Oriflame dalam jangka waktu H+2 setelah Pembayaran
ISTYLE
Syarat dan Ketentuan Program Promo:
1. Program ini akan dilaksanakan dalam periode 27 September - 3 Oktober 2021 dimulai pukul 08.00 23.59 WIB
2. Program ini hanya diperuntukan untuk transaksi pada channel PermataVirtual Account.
3. Mekanisme Program adalah sebagai berikut :
a. Potongan diskon sebesar 19% dengan maksimal Rp 30.000 dengan minimum pembelian sebesar
Rp 150.000
b. Setiap User dapat menggunakan kode promo maksimal satu kali per periode
c. Program valid untuk user yang melakukan pembayaran menggunakan PermataVirtual Account
d. PermataBank dan iStyle berhak untuk membatalkan pemesanan, dan/atau penggunaan kode
promo apabila terjadi kecurangan, atau tindak pelanggaran atas syarat dan ketentuan lainnya
yang berlaku.
e. PermataVirtual Account dapat dibayarkan dari Bank manapun
f. Apabila list voucher diskon Permata Daily Deals Discount 19% tidak ditampilkan, artinya kuota
harian telah habis
g. Kode promo akan ditampilkan secara otomatis setelah memilih metode pembayaran
PermataVirtual Account
TaniHub
Syarat dan Ketentuan Program Promo:
1. Program ini akan dilaksanakan dalam periode 27 September - 3 Oktober 2021
2. Program ini hanya diperuntukan untuk transaksi pada channel PermataVirtual Account.
3. Mekanisme Program adalah sebagai berikut:
a. Potongan Diskon sebesar 19% dengan maksimal Rp. 19.000,- (Sembilan Belas Ribu Rupiah)
dengan minimum pembelian sebesar Rp 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah).
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b. Setiap Nasabah dapat menggunakan kode promo maksimal 1 (satu) kali per minggu dengan
maksimal penggunaan kode prome adalah 5 (lima) kali per Periode Program.
c. Kode voucher: PERMATATH
d. Kuota per hari yang diberikan adalah 50 kuota dengan maksimal 350 kuota per Periode
Program.
e. Promo berlaku dimulai dari pukul 00.00-23.59 WIB.
f. Program berlaku hanya untuk Nasabah yang melakukan pembayaran menggunakan Virtual
Account PermataBank.
g. Pihak Pertama dan Pihak Kedua berhak untuk membatalkan pemesanan, dan/atau penggunaan
kode promo apabila terjadi kecurangan, atau tindak pelanggaran atas syarat dan ketentuan
lainnya yang berlaku.
h. Pembelian menggunakan kode voucher bersifat non-refundable, tidak dapat dibatalkan ataupun
dirubah.
i. Info dan keterangan lebih lanjut silahkan hubungi help@tanihub.com atau di Whatsapp di
0811877451.
j. Bank Permata Tbk. terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
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