Syarat dan Ketentuan

Program e-SID dan e-MF di PermataMobile X
Ketentuan nasabah untuk mendapatkan cashback yaitu:


















Periode program hingga 31 Desember 2022.
Registrasi SID melalui PermataMobile X.
Melakukan transaksi Pembelian Reksa Dana (Berlaku untuk seluruh tipe reksadana yaitu: Reksa
Dana Pasar Uang, Reksa Dana Pendapatan Tetap, Reksa Dana Campuran, Reksa Dana Saham) dan
juga Transaksi pembelian Reksa Dana Berkala melalui PermataMobile X, dengan ketentuan
transaksi:
 Untuk minimum transaksi Rp 1.000.000, pada bulan yang sama pada saat melakukan
registrasi SID nasabah akan mendapatkan cashback sebesar Rp 100.000.
 Untuk transaksi minimum Rp 500.000, pada bulan yang sama pada saat melakukan
registrasi SID nasabah akan mendapatkan cashback sebesar Rp 50.000.
Hanya berlaku untuk transaksi pembelian saja. Transaksi penjualan dan pengalihan tidak
termasuk.
1 (satu) nasabah hanya berhak mendapatkan 1 kali cashback selama periode program.
Transaksi yang akan mendapatkan cashback adalah transaksi dengan status berhasil (sukses) dan
transaksi dengan mata uang Rupiah.
Jika nasabah bertransaksi menggunakan lebih dari satu rekening maka cashback akan
dikreditkan ke salah satu rekening yang paling terakhir digunakan untuk transaksi reksa dana di
PermataMobile X.
Cashback akan diberikan dalam mata uang Rupiah ke rekening nasabah dengan mata uang
Rupiah dan berstatus aktif.
Cashback akan diberikan maksimal 20 hari kerja pada bulan berikutnya kepada nasabah yang
memenuhi ketentuan.
Nasabah dapat melakukan pengecekan cashback pada mutasi transaksi dengan narasi “CB MF
PermataMobile X”.
Keputusan PermataBank adalah mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.
Sewaktu-waktu Bank menurut pertimbangannya sendiri, dapat melakukan perubahan syarat dan
ketentuan program, atau memberhentikan program, atau mendiskualifikasi Nasabah yang tidak
memenuhi atau dicurigai melakukan kecurangan atau abuse terhadap ketentuan program.
Untuk informasi program lebih lanjut dapat mengirimkan email ke care@permatabank.co.id atau
menghubungi PermataTel (24 jam) di nomor telepon 1500111.
PT Bank Permata Tbk, terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan merupakan peserta
penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan.
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