PermataShopping Card
Buy Now Pay Later
Cashback 5% dan Cicilan 0% 12 bulan
Syarat dan Ketentuan :


















Nasabah akan mendapatkan cashback 5% dari transaksi online maksimum Rp 200.000 dan dari
transaksi lainnya maksimum Rp 100.000 per Nasabah dengan syarat minimum transaksi retail Rp
3.500.000 untuk transaksi online saja atau kombinasi transaksi online dan offline dalam satu
periode cetak tagihan.
Minimum transaksi retail yang diperhitungkan adalah transaksi baru yang terjadi dalam satu
periode cetak tagihan. Transaksi yang tidak termasuk dalam transaksi retail : transaksi tarik tunai,
cash on call / dana tunai, transaksi recurring (layanan bayar tagihan), dan transaksi cicilan
berjalan.
Transaksi yang mendapatkan cashback adalah transaksi retail/pembelanjaan yang dilakukan di
seluruh merchant (online dan offline) kecuali transaksi recurring (layanan bayar tagihan),
transaksi top up, dan transaksi gesek tunai berdasarkan identifikasi Bank.
Perhitungan transaksi berdasarkan tanggal transaksi dibukukan (posting date).
Perhitungan cashback 5% transaksi online dan transaksi lainnya ini akan berlaku mulai periode
tagihan bulan Juli 2022 (cycle Juli 2022).
Jumlah cashback yang didapatkan dari transaksi pembelanjaan Kartu Kredit Utama dan Tambahan
akan dikreditkan ke nomor Kartu Kredit Utama.
Besaran cashback akan tercantum pada lembar tagihan (billing statement) yang diterima oleh
pemegang Kartu Kredit Utama.
Cashback dikreditkan setelah tgl 25 di bulan berikutnya
Pada saat pengkreditan cashback, account harus dalam keadaan aktif/tidak terblokir baik
sementara maupun tetap.
Program ini dapat digabungkan dengan promosi lainnya dari PermataKartuKredit.
Nasabah dapat mengajukan cicilan 0% hingga 12 bulan untuk semua transaksi online yang
dilakukan tanpa syarat minimum transaksi.
Cicilan 0% berlaku dengan biaya admin Rp 50.000 untuk tenor 6 bulan dan Rp 100.000 untuk tenor
12 bulan.
Proses pengajuan cicilan dapat dilakukan dengan menghubungi PermataTel 1500111 sebelum
transaksi masuk ke dalam tagihan.
Pembatalan transaksi cicilan berjalan akan dikenakan biaya pembatalan cicilan sebesar Rp
350.000 atau mengikuti ketentuan biaya pembatalan cicilan yang berlaku.

Simulasi perhitungan cashback
Nasabah A.
Jenis Transaksi Nominal
Cashback Online
Cashback Offline
Perolehan Cashback
Shopee
Rp 1.000.000 Rp
50.000
Tokopedia
Rp 1.000.000 Rp
50.000
Blibli
Rp 1.500.000 Rp
75.000
Total
Rp 3.500.000 Rp
175.000 Rp
Rp
175.000
Nasabah mendapatkan cashback dari transaksi online yang dilakukan karena telah memenuhi syarat
minimum transaksi online saja Rp 3.500.000
Nasabah B.
Jenis Transaksi Nominal
Cashback online
Cashback offline
Perolehan Cashback
Shopee
Rp
1.499.000 Rp
74.950
Tokopedia
Rp
1.000.000 Rp
50.000
Blibli
Rp
999.000 Rp
49.950
Shell
Rp
500.000
Rp
25.000
Hypermart
Rp
1.750.000
Rp
87.500
Total
Rp
5.748.000 Rp
174.900 Rp
112.500 Rp
274.900
Nasabah mendapatkan cashback dari transaksi online dan transaksi lainnya karena telah memenuhi syarat
minimum akumulasi transaksi kombinasi online dan offline Rp 3.500.000
Nasabah C.
Jenis Transaksi Nominal
Cashback Online
Cashback Offline
Perolehan Cashback
Shell
Rp
750.000
Shabu Hachi
Rp
756.000
Hypermart
Rp 2.050.000
Total
Rp 3.556.000 Rp
Rp
Rp
Nasabah tidak mendapatkan cashback karena tidak memenuhi syarat minimum akumulasi transaksi retail
online dan offline Rp 3.500.000. Transaksi nasabah hanya terjadi di merchant offline.

