Tabel Spesifikasi Produk PermataTabungan Air Asia
Nama Produk

PermataTabungan AirAsia

Penerbit

PT Bank Permata, Tbk. (PermataBank)
Tabungan yang menawarkan fleksibilitas dalam proses pembukaan rekening baik
secara digital serta bertransaksi secara daring (dalam jaringan/online) maupun luring

Deskripsi

(luar jaringan/offline) serta memberikan manfaat berupa loyalty membership Air Asia
sebagai Partner Co-Branding sehingga dapat meningkatkan kenyamanan nasabah
dalam melakukan aktivitas perbankan sekaligus pengalaman yang lebih dalam
menggunakan jasa Penerbangan AirAsia, kapan saja dan dimana saja.
➢

Keuntungan Produk bagi
Nasabah

Gratis Biaya Tarik Tunai di ATM Bank lain sesuai dengan logo yang terdapat pada
tampak belakang kartu

➢

Gratis Biaya Administrasi bila rata-rata saldo minimum Rp 5 Juta di bulan
sebelumnya

➢

Gratis Biaya Transfer Online bila transaksi minimum Rp 5 Juta

➢

Menerbitkan

Kartu

Debit

Digital

bagi

setiap

pembukaan

rekening

baru

PermataTabungan AirAsia
➢

Keanggotaan AirAsia Setara dengan BIG Gold Membership status untuk tahun
pertama.

➢

BIG Point Rewards
•

300 Poin pada saat Aktivasi Big Loyalty dan Kartu Debit AirAsia**

•

100 Poin untuk setiap minimum pembelanjaan Rp 1 juta di merchant online
manapun, selain AirAsia (berlaku kelipatan). Maksimum 500 points per
transaksi

•

400 Poin untuk setiap minimum pembelanjaan Rp 1 juta di website atau
aplikasi mobile AirAsia (berlaku kelipatan). Maksimum 2000 points per
transaksi

•

100 Poin per Kenaikan Saldo Rata-Rata Rp 10 Juta dari posisi rata-rata saldo
bulan sebelumnya dan dimulai sejak BIG Loyalty telah aktif, berlaku untuk
setiap kelipatan kenaikan saldo rata-rata Rp 10 Juta.

➢

Warga Negara Indonesia yang berusia minimum 17 Tahun; dan

Ketentuan Pembukaan

➢

Memiliki Kartu Identitas : KTP yang terdaftar pada Dukcapil

Rekening

➢

Mengisi

Formulir

Registrasi

AirAsia

Debit

Card/Credit

Card

pada

website/infrastruktur milik AirAsia.
➢

1 Nasabah hanya boleh memiliki 1 Rekening PermataTabungan AirAsia saja.

➢

Tidak berlaku untuk Rekening Join (OR & AND )

➢

Biaya penggantian Kartu Fisik karena hilang Rp 15.000, atau mengikuti ketentuan

Biaya Lainnya

yang berlaku di PermataBank
➢

Biaya Tutup Rekening Rp 100.000,-

Threshold
Suku Bunga (Rp)

➢

0 - < 100 jt = 0.00% p.a.

➢

>= 100 jt

= 0.50% p.a.
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E-Statement sebagai Default
➢

E-Statement dikirim ke alamat email yang terdaftar pada sistem Bank untuk
Nasabah yang memiliki saldo rata-rata rekening  Rp. 250.000,-.

Media informasi transaksi
➢

Jika saldo rata-rata di rekening Nasabah berjumlah lebih kecil dari Rp.250.000,informasi rekening hanya dapat diakses melalui PermataMobile hingga 12 bulan ke
belakang atau mencetak mutasi rekening di cabang PermataBank terdekat.

➢ Setor tunai atau dengan Cek atau Bilyet Giro di seluruh Cabang PermataBank.
➢ Pemindahbukuan melalui Permata e-Banking (PermataATM, PermataTel IVR,
Ketentuan Setoran

PermataMobile, PermataNet dan PermataMini ATM) dari rekening lain di
PermataBank.
➢ Transfer Dana dari Bank lain.

Tata cara pengaduan

Dapat menghubungi Cabang PermataBank terdekat, PermataTel untuk Layanan Kartu
AirAsia 1500120 atau www.PermataBank.com

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, apabila Nasabah tidak setuju, maka
Nasabah dapat memutuskan produk tanpa dikenakan ganti rugi, dan apabila sampai dengan berlakunya perubahan
tersebut Nasabah tidak menyampaikan keberatannya maka Nasabah dianggap setuju.
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