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PermataBank dan Bangkok Bank
Kantor Cabang Indonesia Resmi
Bersatu
Dengan Jumlah Modal Lebih Dari Rp 30 triliun, PermataBank akan Resmi Memenuhi
Persyaratan Sebagai Bank Kategori BUKU IV Setelah Menerima Persetujuan dari
Otoritas Jasa Keuangan

Jakarta – Bangkok Bank Kantor Cabang Indonesia (BBI) telah diintegrasikan
dengan PermataBank sesuai persetujuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), efektif
sejak tanggal 21 Desember 2020. BBI adalah bagian dari Bangkok Bank Public
Company Limited (“Bangkok Bank”) yang berbasis di Thailand, pemegang saham
pengendali PermataBank.

Kantor cabang BBI di Jakarta dan Surabaya akan beroperasi sebagai bagian dari
jaringan PermataBank sedangkan kantor cabang BBI di Medan akan ditutup setelah
tanggal efektif integrasi dan semua transaksi perbankan bagi nasabah BBI yang
berdomisili di Medan akan dilayani oleh kantor cabang PermataBank terdekat.
PermataBank berkomitmen untuk memberikan layanan perbankan terbaik bagi
seluruh nasabah BBI.

Sejalan dengan integrasi BBI dengan PermataBank, maka karyawan BBI akan
bergabung dengan PermataBank. Ke depannya, PermataBank yang telah
terintegrasi dapat memberikan layanan perbankan yang lebih luas untuk mendukung
kebutuhan finansial para nasabah Bank.

Sekarang, PermataBank adalah salah satu dari 10 institusi perbankan terbaik di
Indonesia. Setelah mendapat konfirmasi dari OJK, PermataBank memenuhi syarat
sebagai bank BUKUIV, kategori bank dengan total modal lebih dari Rp 30 triliun.
Direktur Utama PermataBank, Dr. Ridha D.M. Wirakusumah mengatakan, “Kami
sangat senang bahwa kedua bank telah resmi bersatu sebagai bagian dari upaya
untuk mendukung kebijakan konsolidasi dari OJK yang diharapkan dapat semakin
memperkuat industri perbankan di Indonesia. Setelah Integrasi dan persetujuan
OJK, PermataBank akan menjadi Bank Buku IV dengan struktur permodalan yang
kuat, sehingga memperkuat peran kami sebagai agent of development untuk
mendukung pertumbuhan bisnis Nasabah. PermataBank tetap berkomitmen untuk
menyediakan solusi perbankan digital, ritel, syariah, UMKM dan korporasi dengan
kualitas prima bagi seluruh nasabah. Sebagai bank regional terkemuka, Bangkok
Bank akan menyediakan kapabilitas perbankan korporat dan jaringan cabang
internasional serta basis pelanggan yang luas. Bersama Bangkok Bank, kami yakin
dapat memberikan kontribusi yang lebih signifikan bagi percepatan pertumbuhan
ekonomi di Indonesia.”

Chartsiri Sophonpanich, Presiden Bangkok Bank dan Komisaris Utama
PermataBank, mengatakan “PermataBank kini menjadi bagian dari keluarga besar
Bangkok Bank. Kami memiliki aspirasi yang sama untuk menjadi mitra terpercaya
dan teman dekat yang dapat diandalkan bagi nasabah, karyawan, dan komunitas
kami. Kedepannya, kami ingin berbagi pengetahuan dan keahlian kami untuk
memberikan nilai yang lebih besar kepada para pemangku kepentingan,
membangun hubungan jangka panjang dengan nasabah, dan mendukung bisnis
Indonesia untuk menangkap peluang di seluruh wilayah ASEAN dan lainnya”
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TENTANG PT BANK PERMATA Tbk
PermataBank adalah salah satu dari 10 bank terkemuka di Indonesia yang
menawarkan produk dan jasa inovatif melayani lebih dari 3 juta nasabah di 62 kota
di Indonesia. PermataBank memiliki 304 kantor cabang, 2 cabang bergerak (Mobile
Branch), 942 ATM dengan akses di lebih dari 100.000 ATM (VisaPlus, Visa Electron,
MasterCard, Alto, ATM Bersama dan ATM Prima) dan jutaan ATM di seluruh dunia
yang terhubung dengan jaringan Visa, Mastercard, Cirrus. PermataBank telah
menerima pengakuan dari berbagai ajang penghargaan terkemuka. Tahun 2019,
layanan PermataBank memperoleh 5 penghargaan Satisfaction Loyalty &
Engagement (SLE) Award 2019 berdasarkan survei Infobank dan Marketing
Research Indonesia (MRI), salah satunya adalah peringkat #1 untuk kategori
OVERALL-ENGAGEMENT INDEX 2019 (bank umum konvensional / bank buku 3).
Layanan Nasabah PermataTel telah meraih penghargaan Contact Center Service
Excellence Award 2019 untuk 10 kategori, dari Majalah Service Excellence. Di
kategori produk, kartu kredit, kartu debit dan Unit Usaha Syariah PermataBank
meraih peringkat I & II untuk Digital Brand Awards 2019 oleh Majalah InfoBank.
PermataBank juga meraih berbagai peringkat service excellence di kategori Bank
Umum dan Bank Unit Usaha Syariah, dalam Banking Service Excellence Award 2020
oleh majalah InfoBank bekerjasama dengan Market Research Indonesia. Sebagai
pelopor dalam teknologi mobile banking dan mobile cash di pasar Indonesia, pada
tahun 2018, Bank meluncurkan aplikasi super PermataMobile X dengan 200 fitur
andalan terkini, dan sampai saat ini menjadi salah satu pemimpin digital mobile
banking di Indonesia.

Untuk informasi lebih lanjut terkait PermataBank, kunjungi situs kami di:
http://www.permatabank.com

TENTANG BANGKOK BANK
Bangkok Bank, didirikan pada tahun 1944, adalah bank terbesar di Thailand dengan
total aset (3.806,3 miliar Baht atau US $ 123,2 miliar per Juni 2020) dan bank
terbesar ke-6 di Asia Tenggara menurut total aset. Sebuah bank regional
terdiversifikasi terkemuka di Asia Tenggara, memiliki lebih dari 17 juta rekening
nasabah dan 1.000 cabang di Thailand. Bangkok Bank adalah bank internasional di
Thailand dengan lebih dari 300 cabang di 14 negara di luar pasar dalam negerinya.
Bangkok Bank telah hadir di sembilan negara di ASEAN serta cabang di Hong Kong,
Jepang, Taiwan, Inggris, dan Amerika Serikat. Anak perusahaan internasional
utamanya adalah PermataBank, satu dari 10 bank terbesar di Indonesia, Bangkok
Bank (Cina), dengan enam cabang yang menyediakan cakupan di seluruh wilayah
utama di Cina, dan Bangkok Bank Berhad, dengan lima cabang di seluruh Malaysia.

