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RINGKASAN INFORMASI PRODUK
Nama Penerbit Produk

PT. Bank Permata Tbk

Nama Produk

PermataME (ME)

Deskripsi

Tabungan yang menawarkan fleksibilitas dalam proses pembukaan
rekening baik secara digital maupun tradisional serta bertransaksi secara
daring (dalam jaringan/online) maupun luring (luar jaringan/offline) di
berbagai toko yang menerima pembayaran menggunakan kartu
PermataME dan/atau Debit langsung Rekening Tabungan sehingga dapat
meningkatkan kemudahan dan kenyamanan nasabah dalam melakukan
aktivitas perbankan kapan saja dan dimana saja.

Keuntungan Produk bagi
Nasabah

List Feature

Penjelasan & Benefit

1. Setoran Awal

Rp0,- (untuk WNI)
Rp500,000,- (untuk WNA)

2. Saldo Minimum

Rp0,-

3. Keuntungan
Produk bagi
Nasabah

Bebas Biaya:
 Bebas biaya tarik tunai di ATM Bank
lain jika saldo sebelum transaksi
≥Rp1.000.000,-. Biaya Tarik Tunai akan
dikenakan jika saldo sebelum
transaksi < Rp1.000.000, Bebas biaya administrasi rekening dan
kartu debit bulanan
 Bebas biaya transfer online ke Bank
lain di seluruh Indonesia jika
dilakukan di channel PermataBank
(PermataATM; Permata Mobile X;
PermataNet)
Catatan:
Fasilitas bebas biaya transfer online ke
Bank lain tidak berlaku apabila transaksi
dilakukan melalui channel PermataEDC dan
terminal elektronik channel Bank lain.

4. Kartu Debit Digital Menerbitkan Kartu Debit Digital sebagai
default pada setiap pembukaan rekening
baru.
Kartu Debit Digital dapat digunakan untuk
melakukan transaksi pada merchant ecommerce sehingga memudahkan nasabah
tanpa harus selalu membawa fisik kartu
debit.
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5. Cashback
Transaksi:
10%, 20%, & 30%!

a. Cashback pada Transportasi Online
diberikan sebesar 10% atau maksimum
Rp25.000,- (Dua Puluh Lima Ribu
Rupiah) per bulan. Tidak ada minimum
Rata-rata saldo per bulan agar
cashback 10% ini dapat dimanfaatkan
oleh Nasabah.
b. Cashback 10% pada Transportasi
Online dan/atau Toko Online sebesar
20% dengan maksimum akumulasi
Rp50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah)
per bulan. Minimum Rata-rata saldo
per bulan agar cashback 10% & 20% ini
dapat dimanfaatkan oleh Nasabah
adalah Rp2.000.000,- (Dua Juta
Rupiah).
c. Cashback 10% pada Transportasi
Online dan/atau Toko Online sebesar
20% dan/atau Toko Kopi serta Bioskop
sebesar 30% dengan maksimum
akumulasi Rp100.000,- (Seratus Ribu
Rupiah) per bulan. Minimum Rata-rata
saldo per bulan agar cashback 10%,
20%, & 30% ini dapat dimanfaatkan
oleh Nasabah adalah Rp5.000.000,(Lima Juta Rupiah).
Cashback yang diberikan kepada nasabah
akan dikreditkan pada rekening
PermataME pada bulan berikutnya setelah
transaksi, maksimum pada tanggal 15 (lima
belas) di awal bulan berikutnya.

6. Layanan SMS
Navigator
(Optional)

Nasabah dapat menggunakan fasilitas
layanan pengiriman notifikasi melalui SMS
ke nomor ponsel yang terdaftar pada
rekening tabungan PermataME dengan
biaya Rp7.900,- per bulan
Atau mengikuti ketentuan yang berlaku

Note:
*ATM Bersama, ALTO, PRIMA, VISA/PLUS
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Ketentuan Setoran

Suku Bunga

Biaya dan limit transaksi

Media informasi transaksi

 Setor tunai atau dengan Cek atau Bilyet Giro di seluruh Cabang
PermataBank.
 Pemindahbukuan melalui Permata e-Banking (PermataATM, Permata
Mobile X, PermataNet dan PermataEDC) dari rekening lain di
PermataBank.
 Transfer dari Bank lain.
Threshold
 0 - < Rp100.000.000,- = 0.00% p.a.
 ≥ Rp100.000.000,- = 0.50% p.a.
 Efektif per 1 Mei 2020 diberlakukan Biaya di Bawah Saldo Minimum
(Fall Below Fee) Rp5.000,- per bulan jika saldo rata-rata bulan
sebelumnya di bawah Rp1.000.000, Biaya Pengiriman Rekening Koran/Nomor Nasabah (CIF) Rp15.000, Biaya penggantian Kartu PermataME karena hilang Rp15.000, Biaya Tutup Rekening Rp0, Biaya Transfer Online melalui Permata Mini ATM Rp7.500, Biaya Dorman (rekening yang tidak ada transaksi selama 12 bulan
berturut-turut), maka rekening akan dikenakan biaya administrasi
sebesar Rp10.000,-/bulan.
Nasabah Perorangan (Individu)
Informasi rekening/transaksi dapat di akses kapan pun dan dimana pun
melalui Permata Mobile X dan PermataNet, dan e-Statement dapat di
unduh hingga periode 12 bulan terakhir, dengan saldo rata-rata minimal
sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Nasabah Perusahaan
Rekening Koran akan dikirimkan setiap bulan ke alamat surat menyurat
sesuai data yang terdapat pada system Bank, dengan saldo rata-rata
minimal sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Untuk informasi lengkap terkait ketentuan saldo rata-rata minimal,
panduan registrasi Permata Mobile X serta cara mengunduh e-statement
dapat diakses pada link berikut: https://bit.ly/pb-cekmutasiel

Ketentuan Pembukaan
Rekening

 Warga Negara Indonesia yang berusia minimum 17 Tahun; dan
 Memiliki Kartu Identitas : KTP yang terdaftar pada Dukcapil
 Mengisi Formulir Pembukaan Rekening melalui Aplikasi Mobile
Banking (Permata Mobile X) atau Formulir Pembukaan Produk
Terpadu di kantor cabang PermataBank.
 1 Nasabah hanya boleh memiliki 1 Rekening PermataME 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
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Informasi Produk dan
Layanan Tabungan
Layanan Pengaduan
Nasabah
Risiko Produk

PermataME nasabah memiliki total akumulasi transaksi yang sama,
maka cashback akan dikreditkan ke rekening PermataME dengan
rata-rata saldo pada bulan transaksi paling tinggi. Ketentuan ini juga
berlaku jika nasabah memiliki rekening PermataME dan PermataME
iB.
Dapat menghubungi Cabang PermataBank terdekat, PermataTel 1500111
atau www.permatabank.com
Nasabah dapat menyampaikan pengaduan terkait produk dan layanan
tabungan PermataBank melalui PermataTel 1500111 atau melalui email
care@permatabank.co.id
Dalam hal simpanan Nasabah pada satu bank melebihi Rp 2 (dua) Miliar
dan suku bunga Tabungan yang diterima melebihi tingkat suku bunga
maksimum Penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) maka
Tabungan Nasabah tidak termasuk dalam program penjaminan LPS.
Nasabah berkewajiban menyediakan informasi dan/atau data sesuai
dengan kondisi sesungguhnya dan konsekuensi jika Nasabah tidak
menyampaikan informasi dan/atau data yang sebenarnya menjadi
tanggung jawan Nasabah sepenuhnya
Segala bentuk penyalahgunaan e-channel, PIN/password, dan kartu ATM
menjadi tanggung jawab Nasabah sepenuhnya.

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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