
Temukan layanan istimewa
untuk Anda dan orang tersayang

mandiri visa platinum

Nikmati Moment Bersama



untuk kebahagiaan bersama orang tersayang...



mandiri f iestapoin

Dapatkan double fiestapoin untuk setiap transaksi Rp20.000,-           
yang Anda lakukan di berbagai merchant pilihan dan kumpulkan 
fiestapoin untuk ditukarkan dengan potongan diskon di merchant 
pilihan atau barang menarik lainnya.
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promo spesial

Temukan promo spesial di lebih dari 10.000 merchant favorit untuk 
memenuhi kebutuhan Anda dan menikmati moment bersama orang 
tersayang.



...kenyamanan bertransaksi dalam memenuhi 
kebutuhan Anda dan keluarga



Fitur & Benefit
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Nikmati fasilitas cicilan bunga ringan hingga 0% 
dengan jangka waktu hingga 24 bulan untuk berbagai 
pembelanjaan di merchant yang bekerjasama dengan 
mandiri power buy.

mandiri power buy

mandiri auto installment
Ubah pembelian barang Anda menjadi cicilan tetap dengan 
bunga ringan mulai dari 0% per bulannya.

mandiri power bills
Kini Anda dapat membayar semua tagihan rutin dalam 
1 amplop. Daftarkan tagihan rutin bulanan Anda seperti 
tagihan PLN, Telkom, Pascabayar Selular dan TV kabel 
melalui mandiri power bills.

mandiri power discount
Anda dapat menikmati penawaran harga khusus bagi 
Anda dan keluarga di berbagai pusat perbelanjaan, 
hotel dan restoran di seluruh dunia.



Fitur & Benefit

Keluarga dan ahli waris Anda akan terlindungi dari 
kewajiban melunasi seluruh tagihan mandiri visa platinum 
serta mendapatkan santunan hingga 200% dari saldo 
terhutang apabila Anda meninggal dunia/cacat total tetap. 

mandiri protection
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mandiri travel center
Serahkan segala urusan perjalanan bisnis maupun 
traveling Anda ke mandiri travel center dan nikmati 
berbagai pilihan paket perjalanan yang menarik dari 
kami dengan diskon spesial.

mandiri power cash
Kini pembayaran tunai bisa dilakukan menggunakan 
mandiri kartu kredit platinum. Dana akan dipindahkan ke 
rekening tabungan Anda segera setelah aplikasi disetujui 
dan dapat dicicil 12 kali dengan bunga ringan.

Anda dapat membayar tagihan mandiri visa platinum 
dengan memberikan instruksi pendebitan langsung dari 
rekening Anda setiap tanggal jatuh tempo pembayaran.

direct debit facility



e-billing
Dapatkan informasi tagihan mandiri visa platinum 
yang lebih praktis dan mudah melalui e-mail. Daftarkan 

melalui mandiri call 14000 (24 jam) atau melalui 
www.mandirikartukredit.com.

penarikan tunai
Dengan mandiri visa platinum, Anda dapat menarik uang 
tunai dengan bunga ringan untuk keperluan mendadak 
menggunakan PIN (Personal Identification Number) di 
berbagai ATM berlogo VISA.

3D secure dynamic PIN
Sistem keamanan yang memberikan kepastian bahwa 
hanya pemegang mandiri kartu kredit yang sah yang   
dapat melakukan transaksi online, melalui pengiriman 
SMS 6 digit nomor PIN yang berubah-ubah setiap 
transaksi online di website yang berlogo verified by VISA.

Fitur & Benefit
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mandiri call 14000
Untuk kenyamanan Anda, staf mandiri call 14000 
senantiasa siap membantu Anda selama 24 jam sehari 
dan 7 hari seminggu, termasuk hari Minggu dan hari libur. 
Silahkan menghubungi mandiri call 14000.



..dan ketenangan pikiran Anda.



mandiri travel insurance

Dapatkan perlindungan asuransi mandiri travel insurance untuk setiap 
perjalanan Anda.

a. Travel accident insurance
  Setiap pembelian tiket perjalanan apapun dengan mandiri visa platinum, Anda otomatis 

akan mendapatkan asuransi perjalanan bebas premi dengan nilai perlindungan hingga 
Rp 5 Miliar.

b. Travel inconvenience insurance
  Jangan biarkan liburan yang telah lama Anda idamkan terganggu karena peristiwa-

peristiwa tak terduga. Pastikan semua biaya yang telah Anda keluarkan mampu 
melindungi kenyamanan Anda dari berbagai sisi.

c. Purchase protection insurance 
  Anda tidak perlu khawatir atas kehilangan atau kerusakan pada barang belanjaan Anda 

yang berharga. Dapatkan perlindungan hingga maksimal Rp100 Juta (per kejadian), dan 
Rp60 Juta (per item), untuk pembelian menggunakan mandiri visa platinum  ketika di 
luar negeri, dan juga ketika Anda berbelanja di dalam negeri.
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Fitur & Benefit



Fitur & Benefit

Setiap pembelian tiket perjalanan dengan mandiri visa 
platinum, Anda langsung dilindungi asuransi perjalanan 
mandiri travel insurance bebas premi dengan jumlah 
perlindungan Rp 5 Miliar. Perlindungan ini berlaku sejak 
perjalanan dari rumah ke bandara, kemudian dari bandara 
kota tujuan ke hotel kota tujuan. Sebaliknya dari hotel 
ke bandara kota tujuan dan dari bandara kota 
keberangkatan menuju rumah. 
Bila terjadi hal yang tidak diinginkan menyebabkan 
kematian pemegang kartu, maka ahli waris mendapatkan 
100% total jumlah perlindungan. Bila yang meninggal 
adalah pasangan Anda maka 50% total jumlah 
perlindungan diberikan. Bila yang meninggal satu anak 
maka 10% total jumlah perlindungan diberikan. 

travel accident insurance Anda pun akan mendapatkan 100% total jumlah perlindungan bila mengalami cacat 
kehilangan kedua tangan atau kedua kaki, kehilangan penglihatan, kehilangan salah satu 
tangan dan/atau kaki.

Segera ajukan klaim untuk mendapatkan penggantian atas kejadian yang Anda alami, 
caranya mudah:
• Melaporkan dalam waktu tak lebih dari 20   hari setelah kejadian.
• Isi lengkap formulir klaim.
• Siapkan tiket angkutan perjalanannya, slip pembayaran kartu kredit atau fotokopi kartu 

identitas/paspor/kartu keluarga, fotokopi kartu kredit, fotokopi billing statement, surat 
keterangan dari perusahaan angkutan mengenai kejadian, surat kematian dari rumah sakit, 
sertifikat kematian dari kelurahan, Laporan kecelakaan dari kepolisian setempat, visum et 
repertum dari pihak yang berwenang dan dokumen lain (tergantung kasus/ kejadiannya).

• Syarat dan ketentuan berlaku.
• Info lebih lanjut kunjungi www.mandirikartukredit.com/product/platinum
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Fitur & Benefit

Kami juga memberikan asuransi bebas premi untuk 
ketidaknyamanan perjalanan akibat flight delay minimal 
selama lebih dari 4 jam, missed connection minimal selama 
lebih dari 4 jam atau keterlambatan bagasi dengan nilai 
pertanggungan maksimal hingga Rp 10 Juta dan kehilangan 
bagasi dengan nilai pertanggungan maksimal hingga     
Rp 25 Juta, masing-masing untuk setiap perjalanan. 

Untuk ketidaknyamanan flight delay, asuransi akan 
menjamin Anda dengan penggantian biaya akomodasi 
hotel dan restoran (makan & minum). 

Untuk ketidaknyamanan keterlambatan bagasi, asuransi 
akan menjamin Anda dengan penggantian biaya 
perlengkapan mandi dan pakaian yang penting harus 

travel inconvenience insurance dibeli karena bagasi yang tidak dapat Anda peroleh selama minimal 6 jam dari waktu 
kedatangan Anda. 

Untuk ketidaknyamanan kehilangan bagasi, asuransi akan menjamin Anda dengan 
penggantian biaya perlengkapan mandi dan pakaian penting yang harus dibeli jika bagasi 
masih belum tiba di bandara tujuan dalam waktu 48 jam dari kedatangan Anda.

Segera ajukan klaim untuk mendapatkan penggantian atas kejadian yang Anda alami, 
caranya mudah:
• Melaporkan dalam jangka waktu 20 hari setelah kejadian.
• Isi lengkap formulir klaim.
• Siapkan keterangan perusahaan penerbangan mengenai flight delay dan laporan tentang 

Property Irregularity, fotokopi kartu identitas/paspor, fotokopi kartu kredit, fotokopi 
billing statement, tiket perjalanan, slip pembayaran kartu kredit, bukti pengeluaran lain 
(hotel bills, bon makan), foto kopi boarding pass dan dokumen lain tergantung kasus/
kejadiannya.

• Info lebih lanjut kunjungi www.mandirikartukredit.com/product/platinum
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Fitur & Benefit
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Kenyamanan Anda berbelanja menggunakan mandiri 
visa platinum adalah prioritas kami, untuk itulah kami 
juga melengkapi dengan perlindungan atas kehilangan 
atau kerusakan barang yang dibeli baik di dalam maupun 
di luar negeri hingga maksimum Rp60 Juta dengan 
periode jaminan asuransi adalah 30 hari terhitung sejak 
tanggal pembelian di wilayah Indonesia dan 45 hari di 
seluruh daerah di dunia. Penggantian akan diberikan 
atas barang-barang nyata (tangible) seperti sepatu, 
pakaian, peralatan toilet, furnitur, perangkat elektronik, 
komputer, handphone, barang kerajinan, dan lain-
lain. Dengan pengecualiannya adalah sebagai berikut: 
kendaraan atau sarana angkutan air, barang yang 
digunakan untuk urusan bisnis kecuali juga digunakan 
untuk keperluan personal dan tidak diasuransikan kepada 

purchase protection insurance perusahaan lain, perhiasan, jam tangan, logam mulia (emas, perak), batu permata, uang, 
cek, tiket, dokumen, karya seni, perangko dan barang kolektor, makhluk hidup, bahan 
makanan, dan ketentuan lain yang dikecualikan di dalam perjanjian antara PT Bank Mandiri 
dan perusahaan asuransi penyedia purchase protection insurance. 

Segera ajukan klaim untuk mendapatkan penggantian atas kejadian yang Anda alami, 
caranya mudah:
•  Melaporkan dalam waktu tak lebih dari 20 hari setelah kejadian.
•  Isi lengkap formulir klaim.
•  Siapkan surat keterangan dari kepolisian setempat mengenai kehilangan/kerusakan 

barang terasuransikan, bon/nota/kuitansi, pembayaran asli, slip pembayaran kartu 
kredit, fotokopi kartu identitas/paspor, fotokopi kartu kredit, fotokopi billing statement, 
foto dari barang yang rusak, barang yang rusak bila diminta, maka pengirimannya atas 
biaya Anda sendiri.

•  Syarat dan ketentuan berlaku.
• Info lebih lanjut kunjungi www.mandirikartukredit.com/product/platinum
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Biaya-biaya

No. Jenis Platinum

1.
Iuran Tahunan
     Kartu Utama
     Kartu Tambahan

Rp500.000/ tahun
Rp250.000/ tahun

2. Biaya Pengambilan Uang Tunai
6% dari jumlah pengambilan tunai / 
Rp100.000 mana yang lebih besar

3. Biaya Keterlambatan Pembayaran
3% dari jumlah tagihan / maksimal 
Rp150.000

4. Biaya Pelampauan Batas Kredit Rp150.000

5. Biaya Penggantian Kartu Rp50.000

6. Biaya Kenaikan Batas Kredit Gratis

7. Biaya Permintaan Copy Sales Draft Rp30.000 / salinan

8. Biaya Permintaan Copy Billing Statement Rp25.000 / lembar

9. Biaya Cetak Lembar Tagihan (Hardcopy) Rp15.000

No. Jenis Platinum

10. Biaya Pembayaran
     Melalui Cabang (Tunai)
     Melalui Direct Debit
      Melalui mandiri atm  / e-banking

Rp25.000
Rp5.000
Gratis

11. mandiri protection 0,55% dari tagihan



mandiri call 14000
www.bankmandiri.co.id

Credit Cards Group

Menara Mandiri I Lt. 10

Jl. Jend. Sudirman Kav. 54-55, Jakarta 12190

Fax : (021) 526-7370


