
 
 

 

Syarat dan Ketentuan  

Hemat hingga Rp500 Ribu + Cicilan 0% 

hingga 24 Bulan dengan 

PermataKartuKredit. 

 

Hemat hingga Rp500.000 

 Promo berlaku selama periode 13 Februari 2023 – 30 April 2023 mulai pukul 
10.00 – 22.00 WIB. 

 Diskon Rp 250.000 minimum transaksi cicilan Rp 5.000.000 untuk 15 (lima 
belas) transaksi pertama per-minggu dengan memasukan kode promo 
PRMT250K 

 Diskon Rp 500.000 minimum transaksi cicilan Rp 10.000.000 untuk 15 (lima 
belas) transaksi pertama per-minggu dengan memasukan kode promo 
PRMT500K  

 Berlaku khusus bagi pengguna PermataKartuKredit Platinum dan 
PermataBlack World Mastercard dengan metode pembayaran cicilan. 

 Kuota promo akan diperbaharui setiap hari Senin pukul 10:00WIB. 

 1 akun (user ID) bisa mendapatkan diskon 1x/minggu selama periode promo. 

 Diskon berlaku untuk semua produk, kecuali produk yang tidak dapat 
diberikan diskon (sesuai ketentuan BLIBLI.COM). 

 Selain biaya cicilan/ layanan sesuai ketentuan Merchant, setiap transaksi 
cicilan akan dikenakan biaya administrasi oleh Bank sebesar Rp15.000 dan 
akan dibebankan di lembar tagihan Nasabah. 

 Apabila nasabah membatalkan cicilan akan dikenakan biaya penalti sebesar 
Rp 350.000 per transaksi cicilan yang diajukan. 

 Transaksi akan diproses apabila batas kredit ataupun total saldo yang 
tersedia di rekening nasabah masih mencukupi untuk dilakukannya 
pendebetan. 

 Bank & Merchant setiap saat berhak untuk melakukan analisis terhadap 
kewajaran transaksi dan berhak untuk membatalkan transaksi dan/atau 
menghentikan program sewaktu-waktu apabila ditemukan indikasi 
penyalahgunaan ataupun kecurangan. 

 

Cicilan 0% hingga 24 Bulan 

● Minimum transaksi Rp 500. 000 untuk tenor cicilan 3, 6 dan 12 bulan. 



 
 

 

● Minimum transaksi Rp 3.000.000 untuk tenor cicilan 18 bulan. 

● Minimum transaksi Rp 5.000.000 untuk tenor cicilan 24 bulan. 

● Promo berlaku untuk seluruh produk di Tokopedia. 

● Promo berlaku untuk transaksi hingga 31 Desember 2023. 

● Promo berlaku untuk pembelian di website dan aplikasi Tokopedia. 

● Tokopedia akan mengenakan biaya layanan untuk setiap transaksi cicilan. 

● Setiap transaksi cicilan akan dikenakan biaya administrasi dari Bank sebesar 

Rp 15.000. Biaya tersebut akan muncul pada rekening tagihan Nasabah. 

 

 

 


