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Informasi lebih lanjut mengenai Gerbang Pembayaran Nasional dapat
mengunjungi cabang bank terdekat atau menghubungi call center bank Anda.
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Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) adalah sistem 
pembayaran dalam negeri yang mudah, aman, dan efisien. 

Dengan GPN, kartu debit berlogo GPN yang Anda miliki 
bisa digunakan di mesin EDC bank manapun

Sudahkah Anda memiliki kartunya? 
Jika belum, simak kelebihannya di halaman berikutnya
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NAMA NASABAH

BANK LOGO

Kenali kartu debit GPN Anda!

1 Logo Bank

2 Smart Chip

3 Nomor Kartu

4 Nama Nasabah

5 Masa Berlaku

7 Magnetic Strip

8 Signature Panel

9 CVC (Card Verification Code)

10 Logo Jaringan ATM
(Alto, ATM Bersama, Link, PRIMA)

6 Logo GPN

Tunjukkan
Nasionalisme Anda 
dengan bertransaksi 
menggunakan kartu debit 
berlogo GPN
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Kartu ini milik Bank     Jika  menemukan, 
harap dikembalikan ke Bank.
This card is the property of Bank
If found, please return to Bank.
PO BOX 1234, JKT 123456 Indonesia.

JTP 0306 ICA 12251 05/15
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Dengan memiliki kartu debit berlogo GPN, kini Anda dapat melakukan 
pembayaran transaksi belanja di semua mesin EDC di toko/merchant 
di dalam negeri. 
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Tanpa minimum
transaksi
Anda dapat membayar tanpa
batasan minimum transaksi

Tanpa biaya tambahan
Transaksi belanja Anda tidak akan 
dikenakan biaya apapun di semua
merchant di seluruh Indonesia

Aman.
Andal. Terpercaya.
Memudahkan transaksi
pembayaran non tunai

Aman dengan 
teknologi Chip

Kartu debit berlogo GPN dilengkapi 
dengan teknologi Chip dan PIN 6 digit. 

Lindungi kartu debit Anda

Masih belum punya 
Kartu Debit berlogo GPN ?

Segera dapatkan kartu debit berlogo GPN
di cabang bank terdekat!

Ubah PIN secara berkala
melalui mesin ATM 

Jaga kerahasiaan
PIN Anda

Tandatangani bagian 
belakang kartu

Lindungi kartu debit Anda

Jaga kerahasiaan
PIN Anda

Lindungi kartu debit Anda

Ubah PIN secara berkala
melalui mesin ATM 

Lindungi kartu debit Anda

Ubah PIN secara berkala

Lindungi kartu debit Anda

Tandatangani bagian 
belakang kartu

Lindungi kartu debit Anda

Jaga kerahasiaan Tandatangani bagian 

Minimum Transaction

NO

Surcharge Fees
FREE

Hidden Fees
FREE
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Kenyamanan
Kemudahan bertransaksi 
dengan fitur dan layanan 
terstandardisasi

Manfaat Gerbang Pembayaran Nasional

Keamanan Nasional
Pemrosesan transaksi
di dalam negeri

Efisiensi
Standardisasi biaya 
pemrosesan domestik

Data & Informasi
Penyimpanan data dan
transaksi lebih terjaga

Kemudahan Akses
Kanal pembayaran yang 
tersedia dapat memproses 
seluruh kartu
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Manfaat bagi masyarakat

07

Fitur & Layanan Terstandardisasi
User experience yang sama dan mudah

Nyaman
Dapat melakukan transaksi di manapun tanpa membawa uang tunai di 
seluruh Indonesia.

Efisiensi
Kartu debit berlogo GPN dapat digunakan di mesin EDC manapun, 
sehingga lebih efisien baik dari segi biaya dan waktu.

Aksesibilitas
Kartu debit berlogo GPN dari bank manapun diterima di semua mesin 
EDC di toko/merchant.

Manfaat bagi merchant

Peningkatan Bisnis
Merchant dapat meningkatkan potensi transaksi dengan menerima 
semua kartu berlogo GPN dari bank manapun.

Efisiensi
Cukup satu mesin EDC di toko/merchant dapat menerima kartu debit 
berlogo GPN dari bank manapun.

Fitur & Layanan Terstandardisasi
MDR yang lebih kompetitif, yaitu satu harga untuk seluruh Acquirer.

Aksesibilitas
Merchant dapat memproses semua kartu debit berlogo GPN dari bank 
manapun.



Informasi
seputar GPN
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Sistem pembayaran ritel Indonesia yang siap tumbuh, berkembang, 
dan siap berdaya saing dalam layanan transaksi. Selain akan     
menghemat biaya operasional bank, kartu debit GPN ditujukan 
untuk mendukung transaksi pembayaran secara domestik, yakni 
transaksi yang menggunakan instrumen pembayaran yang                 
diterbitkan oleh penerbit di Indonesia dan dilakukan di wilayah   
Indonesia.
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Pertanyaan yang sering ditanyakan

Apakah nasabah wajib memiliki kartu debit GPN?1.

Ya, untuk mendukung sistem pembayaran nasional maka sesuai dengan         
Peraturan Bank Indonesia PADG No.19/10/PADG/2017 Pasal 43 ayat (1) poin b 
yang menyatakan bahwa nasabah harus memiliki paling sedikit 1 (satu) kartu 
ATM dan/atau kartu debet berlogo nasional.

Lalu, bagaimana dengan penggunaan kartu berlogo internasional  
setelah adanya GPN?

2.

Kartu debit berlogo GPN ditujukan untuk transaksi dalam negeri dan nasabah 
dapat menggunakan kartu debit berlogo  internasional untuk transaksi di luar 
negeri.

Bagaimana cara memperoleh kartu debit berlogo GPN?3.

Cara memperoleh kartu debit berlogo GPN sangat mudah, Anda cukup         
membuka rekening tabungan atau menukarkan kartu debit lama Anda di 
kantor cabang bank Anda.

Apakah seluruh kartu debit berlogo GPN dapat 
digunakan  di  mesin  EDC dari bank manapun?

4.

Ya, semua kartu debit berlogo GPN dapat langsung digunakan di mesin 
EDC dari bank manapun di seluruh Indonesia.

Bagaimana dengan sistem keamanan nasabah?5.

GPN menetapkan standar keamanan terkini dengan menggunakan 
teknologi Chip dan PIN 6 digit.

Apa keuntungan memiliki kartu debit GPN?6.

Jika Anda membutuhkan informasi lebih lanjut terkait 
kartu GPN, Anda dapat menghubungi call center bank 
penerbit Anda. 

7.

Selain dapat diterima di seluruh merchant di Indonesia, Anda dapat 
menikmati promo-promo menarik yang ditawarkan bank penerbit Anda. 


