
 

 

Syarat dan Ketentuan  

Diskon hingga Rp 1.000.000 dengan 

PermataKartuKredit 

 

iBox:  

● Diskon hingga Rp 1.000.000 dengan minimum transaksi Rp 5.000.000 

menggunakan PermataKartuKredit dengan metode pembayaran cicilan. 

● Promo berlaku mulai 16 Januari – 31 Januari 2023. 

● Diskon berlaku dengan ketentuan sebagai berikut: 

o Diskon Rp 300.000 dengan minimum transaksi Rp 5.000.000 

o Diskon Rp 500.000 dengan minimum transaksi Rp 10.000.000 

o Diskon Rp 750.000 dengan minimum transaksi Rp 15.000.000 

o Diskon Rp 1.000.000 dengan minimum transaksi Rp 20.000.000 

 Promo berlaku untuk semua jenis PermataKartuKredit. 

 1 (satu) kartu hanya mendapatkan diskon 1x (satu kali) selama periode promo 

berlangsung. 

 Promo berlaku untuk 56 (lima puluh enam) transaksi pertama di seluruh outlet 

iBox yang secara khusus berpartisipasi dalam promo ini. 

 Ketersediaan kuota diskon dapat ditanyakan atau cek langsung di masing-

masing outlet iBox. 

 Pemesanan akan diproses apabila total batas kredit yang tersedia di kartu 

kredit masih mencukupi untuk dilakukannya pendebetan, 

 Bank dan 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 atau kecurangan. 

 Minimum transaksi cicilan 0% per tenornya sebagai berikut: 



 

 

o Tenor 6 dan 12 bulan = Rp 1.000.000 

o Tenor 18 bulan = Rp 3.000.000 

o Tenor 24 bulan = Rp 5.000.000 

 Setiap transaksi pengajuan cicilan akan dikenakan biaya administrasi sebesar 

Rp 15.000. 

 Apabila Nasabah membatalkan cicilan akan dikenakan biaya penalti sebesar 

Rp 350.000 per transaksi cicilan yang diajukan. 

 

Erafone: 

● Diskon hingga Rp 1.000.000 dengan minimum transaksi Rp 3.000.000 

menggunakan PermataKartuKredit dengan metode pembayaran cicilan. 

● Promo berlaku mulai 16 Januari – 31 Januari 2023. 

● Diskon berlaku dengan ketentuan sebagai berikut: 

o Diskon Rp 200.000 dengan minimum transaksi Rp 3.000.000  

o Diskon Rp 300.000 dengan minimum transaksi Rp 5.000.000 

o Diskon Rp 500.000 dengan minimum transaksi Rp 10.000.000 

o Diskon Rp 750.000 dengan minimum transaksi Rp 15.000.000 

o Diskon Rp 1.000.000 dengan minimum transaksi Rp 20.000.000 

 Promo berlaku untuk semua jenis PermataKartuKredit. 

 1 (satu) kartu hanya mendapatkan diskon 1x (satu kali) selama periode promo 

berlangsung. 

 Promo berlaku untuk 139 (seratus tiga puluh sembilan) transaksi pertama di 

seluruh outlet Erafone yang secara khusus berpartisipasi dalam promo ini. 

 Ketersediaan kuota diskon dapat ditanyakan atau cek langsung di masing-

masing outlet Erafone. 

 Pemesanan akan diproses apabila total batas kredit yang tersedia di kartu 

kredit masih mencukupi untuk dilakukannya pendebetan, 

 Bank dan 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 atau kecurangan. 



 

 

 Minimum transaksi cicilan 0% per tenornya sebagai berikut: 

o Tenor 6 dan 12 bulan = Rp 1.000.000 

o Tenor 18 bulan = Rp 3.000.000 

o Tenor 24 bulan = Rp 5.000.000 

 Setiap transaksi pengajuan cicilan akan dikenakan biaya administrasi sebesar 

Rp 15.000. 

 Apabila Nasabah membatalkan cicilan akan dikenakan biaya penalti sebesar 

Rp 350.000 per transaksi cicilan yang diajukan. 

 

 

 

 


