
Detail Lampiran Pemesanan 
Custom Desain



tanamduit tidak menyediakan jasa desain 
(desain berasal dari nasabah)

1.

tanamduit tidak bertanggungjawab 
dalam hal adanya tuntutan dari pihak ketiga 
terkait adanya copyright/hak paten terhadap 
desain yang diberikan nasabah

2.

tanamduit tidak akan memproses pesanan 
custom desain sebelum nasabah 
mengirimkan desain dan bukti transaksi 
melalui email

3.

Estimasi proses cetak adalah 6 hari kerja 
setelah nasabah mengirimkan detail lampiran 
ke email marketing.emas@tanamduit.com. 
Waktu pengiriman menyesuaikan 
alamat penerima kartu. 

4.

Nasabah tidak dapat mengganti desain 
setelah desain dikirimkan ke email marketing 
emas tanamduit. 

5.

Syarat dan Ketentuan



Kirimkan desain custom yang ingin dicetak 
dengan ketentuan sebagai berikut:

1.

jenis file berupa : pdf/ai, ukuran 8,56 cm x 5,4 cm

tampak depan

tampak belakang (tidak bisa di kustom)

Kirimkan pesan yang ingin ditulis 
pada kartu (max 22 karakter). 
Dikirimkan pada body email dengan format 
sertakan Gramasi dan Pesan khusus

2.

Contoh : Emas 0,1 gram : 
1. Sehat selalu 
2. Bahagia Selalu 
3. Jangan lupa tidur 
Dst…. 

Pengiriman lampiran ke email 
marketing.emas@tanamduit.com 
yang terintegrasi melalui aplikasi

3.

Proses validasi desain 
(penyesuaian ukuran dan final desain siap cetak) 
memerlukan waktu maksimal 2 hari kerja

4.

Proses validasi dan pencetakan 
dapat dilakukan setelah lampiran dikirimkan 
lengkap ke email tanamduit. 

5.

Tanamduit akan mengirimkan 
email preview desain yang siap dicetak.

6.

Untuk konfirmasi maupun pertanyaan lebih lanjut 
dapat menghubungi:

Supriadi  +62 856-9464-9922
Marketing.emas@tanamduit.com

tampak depan

tampak belakang (tidak bisa di kustom)

Kirimkan pesan yang ingin ditulis 
pada kartu (max 22 karakter). 
Dikirimkan pada body email dengan format 
sertakan Gramasi dan Pesan khusus

2.

Contoh : Emas 0,1 gram : 
1. Sehat selalu 
2. Bahagia Selalu 
3. Jangan lupa tidur 
Dst…. 

Pengiriman lampiran ke email 
marketing.emas@tanamduit.com 
yang terintegrasi melalui aplikasi

3.

Proses validasi desain 
(penyesuaian ukuran dan final desain siap cetak) 
memerlukan waktu maksimal 2 hari kerja

4.

Proses validasi dan pencetakan 
dapat dilakukan setelah lampiran dikirimkan 
lengkap ke email tanamduit. 

5.

Tanamduit akan mengirimkan 
email preview desain yang siap dicetak.

6.

Untuk konfirmasi maupun pertanyaan lebih lanjut 
dapat menghubungi:

Supriadi  +62 856-9464-9922
Marketing.emas@tanamduit.com

Kirimkan desain custom yang ingin dicetak 
dengan ketentuan sebagai berikut:

1.

a. Format file berupa: .jpg / .png / .pdf / .ai / .psd
    
b. Pastikan gambar tidak blur atau pecah

c. Pastikan gambar sesuai ukuran yang ditentukan 
    (8,56 x 5,4 cm atau ukuran kartu ATM)

d. Bagian belakang kartu berwarna putih dan
     tidak bisa di custom



Contoh Kartu

Kartu kepingan 0,1 gram

Kartu kepingan 0,5 gram

Kartu kepingan 1 gram

Kartu kepingan 2.5 gram

Kartu kepingan 5 gram

Kartu kepingan 10 gram


