APAKAH YANG DIMAKSUD DENGAN
KARTU DEBIT?
Kartu debit merupakan kartu elektronik yang
diterbitkan oleh bank sebagai fasilitas bagi
pemegang rekening tabungan atau giro yang
dapat dimanfaatkan untuk berbagai transaksi
perbankan di mesin ATM dan berbelanja di
toko yang memiliki mesin gesek Electronic
Data Capture (EDC). Pemakaian kartu debit
langsung mengurangi dana dari rekening
tabungan atau giro.

APA MANFAAT DARI KARTU DEBIT?

• Kemudahan transaksi melalui ATM:
Nikmati berbagai layanan transaksi
melalui ATM, seperti: penarikan tunai,
transfer, pembayaran tagihan (listrik,
telepon), pembelian isi ulang pulsa

telepon dan kartu elektronik, transfer, info
saldo tabungan. Transaksi tunai dan cek
saldo di ATM dapat dilakukan di Indonesia
maupun di luar negeri khusus pada bank
yang sudah bekerjasama.
• Kemudahan melakukan transaksi belanja
a. Nikmati
kenyamanan
transaksi
pembayaran
belanja
dengan
menggunakan kartu debit, di toko/
merchant yang memiliki mesin gesek
EDC.
b. Pembayaran dengan kartu debit lebih
terkendali karena sesuai dengan saldo
yang Anda miliki.
c. Aman dan nyaman karena tidak perlu
menarik uang berlebihan, kartu debit
menyelesaikan transaksi pembayaran
sesuai kebutuhan.
• Kemudahan berbelanja secara online/
e-commerce
Nikmati
kenyamanan
transaksi
pembayaran
belanja
dengan
menggunakan kartu debit, di berbagai
merchant online/ e-commerce yang sudah
bekerjasama dengan bank.

TIPS AMAN MENGGUNAKAN
KARTU DEBIT
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Segera tandatangani kartu debit pada
kolom tanda tangan setelah kartu
diterima.
Jaga keamanan dan kerahasiaan Personal
Identification Number (PIN) kartu debit.
PIN harap diingat dan jangan menulis/
menyimpan PIN bersama kartu/ dompet
Anda.
Tutupi tangan Anda ketika memasukkan
nomor PIN saat bertransaksi, dan jangan
pindahtangankan kartu Anda tanpa
pengawasan.
Jaga kerahasiaan tanggal kadaluarsa
kartu dan Card Verification Value (CVV)
kepada orang lain.
Apabila kartu debit Anda hilang atau
tertelan oleh mesin ATM, segera blokir
dengan menghubungi call center atau
cabang terdekat.
Ingat selalu nomor layanan call center
bank Anda.

CVV

LIMIT TRANSAKSI
Limit transaksi harian kartu debit ditentukan
oleh bank dengan batas maksimum yang
telah ditetapkan oleh Bank Indonesia untuk
kepentingan perlindungan nasabah.

2. Card skimming: Upaya duplikasi
data pada magnetic stripe untuk
melakukan transaksi tanpa menggunakan
kartu asli. Cegah card skimming dengan
selalu menutup dengan tangan ketika
memasukkan nomor PIN, dan gantilah
PIN secara berkala.

BIAYA
Kartu debit memiliki biaya-biaya seperti biaya
administrasi kartu dan biaya bertransaksi di
ATM bank lain, yang besarnya ditentukan
oleh bank atau kesepakatan bersama
beberapa bank.
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WASPADAI MODUS KEJAHATAN
MENGGUNAKAN KARTU DEBIT
1. Card trapping: bisa dilakukan dengan
menjebak kartu agar tersangkut dalam
mesin ATM. Jangan panik, segera lakukan
hal-hal sebagai berikut:
• Melapor ke call center bank atau
kantor cabang terdekat.
• Jangan percaya pada siapapun
yang menawarkan bantuan baik
untuk mengeluarkan kartu maupun
menghubungi call center.
• Jangan memberikan nomor PIN
kepada pihak manapun. Bank/
petugas call center tidak pernah
meminta nomor PIN .
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