Cashback Hingga 10% di Tokopedia
Promo Berlaku Hingga 30 Juni 2019
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Cashback 10% (sepuluh persen) untuk minimum transaksi Rp1.000.000 (satu juta rupiah), untuk pembelian di
kategori Market Place dan Official Store di Tokopedia. Maksimum nilai cash back per transaksi yang bisa diteri
ma nasabah adalah Rp150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah).
Untuk mendapatkan cash back untuk transaksi di kategori Market Place atau Official Store, Nasabah harus
memasukkan kode promo PREMIUMMP pada halaman pembayaran di Tokopedia.
Promo berlaku mulai pukul 10:00 hingga 23:59 WIB setiap harinya
Cashback sebesar 10% (sepuluh persen) untuk minimum transaksi Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah), untuk
pembelian di kategori Digital Pihak Kedua. Maksimum nilai Cashback per transaksi yang bisa diterima nasabah
adalah Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah).
Untuk mendapatkan cash back untuk transaksi di kategori Digital, Nasabah harus memasukkan kode promo
PREMIUMDG pada halaman pembayaran di Tokopedia.
Cashback akan diberikan ke saldo OVO Points nasabah di Tokopedia setelah Nasabah melakukan konfirmasi
penerimaan barang di website atau aplikasi Tokopedia.
Nasabah bisa mendapatkan promo cashback di kategori Market Place / Official Store dan Digital
masing-masing 2 (dua) kali dalam 1 (satu) bulan.
Promo Cashback bisa digabungkan dengan program cicilan 0% dengan tenor 3 (tiga) bulan, 6 (enam) bulan,
dan 12 (dua belas) bulan dengan minimum transaksi Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah).
Promo berlaku untuk Kartu Kredit Standard Chartered Mastercard Premium.
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Cashback Rp150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk minimum transaksi Rp2.000.000 (dua juta rupiah),
untuk pembelian di kategori Market Place dan Offical Store di Tokopedia setiap hari Rabu.
Untuk mendapatkan cashback untuk transaksi di kategori Market Place atau Official Store, Nasabah harus
memasukkan kode promo SCB150 pada halaman pembayaran di Tokopedia.
Cashback akan diberikan ke saldo OVO Points nasabah di Tokopedia setelah Nasabah melakukan konfirmasi
penerimaan barang di website atau aplikasi Tokopedia.
Cashback berlaku untuk 150 pemegang kartu pertama per hari di setiap tanggal promo yang berlaku.
Cashback berlaku untuk 1 (satu) kali untuk 1 (satu) pemegang kartu per hari di setiap tanggal promo yang
berlaku.
Promo Cashback bisa digabungkan dengan program cicilan 0% dengan tenor 3 (tiga) bulan, 6 (enam) bulan,
dan 12 (dua belas) bulan dengan minimum transaksi Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah).
Ketentuan di atas berlaku untuk Kartu Kredit Standard Chartered Visa Gold, Platinum, Visa Infinite, Mastercard
Gold, Titanium, Mastercard Platinum, dan Mastercard WorldMiles.

Standard Chartered Bank is a banking institution that is licensed,
registered and supervised by the Financial Services Authority.

