Cashback 100% Transaksi
Dari PermataTabungan Bebas

Syarat & Ketentuan Program :
1. Periode Program hingga 31 Desember 2019.
2. Cashback 100% terhitung dari nominal pembelanjaan pertama yang dilakukan nasabah setelah
pembukaan rekening.
3. Nasabah yang dapat mengikuti program ini adalah nasabah yang melakukan pembukaan rekening
PermataTabungan Bebas/PermataBebas ACC (new to bank ataupun new to product).
4. Transaksi pembelanjaan (purchase) yang akan mendapatkan cashback adalah transaksi yang
dilakukan pertama kali dan maksimal dilakukan 30 hari kalender setelah rekening dibuka.
5. Maksimum nominal cashback yang dapat diterima nasabah adalah Rp100.000,- per Nasabah
6. Transaksi pembelanjaan yang akan mendapatkan cashback adalah transaksi yang dilakukan dengan
menggunakan Kartu PermataDebit Plus, baik transaksi online atau transaksi melalui counter
merchant (over the counter).
7. PermataBank setiap saat berhak untuk melakukan peninjauan dan/atau pemeriksaan dan/atau
analisis terhadap kewajaran pembukaan rekening Nasabah.
8. Apabila

berdasarkan

pertimbangan

PermataBank,

ditemukan

adanya

indikasi

dan/atau

penyalahgunaan dan/atau tindak kecurangan pada program ini maka PermataBank berhak untuk
menunda penyerahan hadiah kepada Nasabah dan menghentikan program sewaktu-waktu.
9. Cashback maksimum dikreditkan paling lambat 30 hari kerja dari tanggal transaksi pembelanjaan
nasabah.

Simulasi Program :
1. Nasabah

ABC

baru

pertama

kali

melakukan

pembukaan

rekening

PermataTabungan

Bebas/PermataBebas ACC pada tanggal 7 Januari 2019 di Kantor Cabang Permata XYZ dan
menerima Kartu PermataDebit Plus. Pada tanggal 22 Januari 2019 Nasabah ABC melakukan
pembelanjaan di SPBU sebesar Rp250.000,- sehingga berhak mengikuti Program Cashback 100%
Transaksi dan mendapatkan cashback senilai Rp100.000,-

2. Nasabah

BCD

baru

pertama

kali

melakukan

pembukaan

rekening

PermataTabungan

Bebas/PermataBebas ACC pada tanggal 25 Januari 2019 di Kantor Cabang Permata FGH dan
menerima Kartu PermataDebit Plus. Pada tanggal 14 Februari 2019 Nasabah BCD melakukan
pembelanjaan di Chatime sebesar Rp 48.000,- sehingga berhak mengikuti Program Cashback 100%
Transaksi dan mendapatkan cashback senilai Rp48.000,-

Informasi lebih lanjut www.PermataBank.com atau hubungi PermataTel 1500111
PT Bank Permata, Tbk terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan merupakan peserta
penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan.

