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Ringkasan Informasi Produk/Layanan 

Tabungan Citra Pensiun 

 

Nama 

Produk/Layanan 

Tabungan Citra Pensiun 

Jenis 

Produk/Layanan 

Tabungan 

Nama Penerbit Bank BTPN 

Data Ringkas  Deskripsi: Merupakan produk tabungan yang diterbitkan untuk para 
nasabah pensiunan atau yang akan mencapai usia pensiun, (sesuai 
ketentuan kredit pensiun) digunakan sebagai rekening penampung 
manfaat pensiun yang disalurkan oleh dana pensiun yang bekerjasama 
dengan BTPN untuk dibayarkan kepada Pensiunan melalui Layanan 
Pembayaran Manfaat Pensiun Bank BTPN dan sekaligus sebagai rekening 
pembayaran kewajiban nasabah 

 Target Nasabah: Pensiunan dan Calon Pensiunan (sesuai ketentuan kredit 
pensiun). 

 Jaringan Layanan Pembayaran Manfaat Pensiun.  
Nasabah dapat melakukan pengambilan Manfaat Pensiun di beberapa 
jaringan berikut: 
 Kantor cabang BTPN seluruh Indonesia 
 ATM Bersama/Prima 
 Jaringan kantorpos yang telah ditunjuk oleh pihak bank 

 

 Fitur Tabungan:  
 Biaya administrasi yang ringan, 
 Suku bunga bertingkat berdasarkan range saldo, 
 Tanpa biaya pembukaan rekening, 
 Tanpa batas saldo minimum, 
 Tanpa biaya penutupan rekening, 
 Diberikan kartu BTPN SmartCard yang berfungsi sebagai sarana 

identifikasi atau verifikasi nasabah melalui finger print sekaligus  
sebagai kartu ATM. (khusus untuk nasabah pensiunan) 

 Diberikan fasilitas Mobile Banking BTPN WOW!Link sebagai sarana 
akses layanan perbankan atas rekening tabungan Citra Pensiun agar 
dapat melakukan transaksi finansial (transfer, pembayaran tagihan, 
pembelian pulsa) dan transaksi non finansial (cek saldo) melalui 
jaringan selular dengan menggunakan telephone genggam serta cek 
informasi otentikasi nasabah. 
 

Manfaat Sebagai rekening penerima manfaat pensiun bagi nasabah pensiunan yang 
manfaat pensiunnya dikelola oleh Dana Pensiun yang bekerjasama dengan 
BTPN dan sebagai penunjang bisnis kredit pensiun BTPN  dimana Tabungan 
Citra Pensiun juga dapat digunakan sebagai rekening pencairan pinjaman. 
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Risiko Adanya risiko operasional terkait dengan penyalahgunaan kartu ATM oleh 
pihak yang tidak bertanggung jawab. 
 

Persyaratan dan 
Tata Cara 

 Persyaratan Dokumen Pada Saat Pembukaan Rekening: 
Dokumen Persyaratan Pensiunan Calon 

Pensiunan 

Formulir Pembukaan Rekening & CIF √ √ 

Formulir Syarat dan Ketentuan Nasabah √ √ 

Copy/Scan/Softcopy Identitas Diri (KTP 
Elektronik/Surat Keterangan Pengganti KTP 
Elektronik/Passport) 

√ √ 

Copy NPWP/Scan NPWP/Surat Pernyataan NPWP √ √ 

Surat Pernyataan Pembukaan Rekening melalui e-
Form (jika menggunakan e-form) 

√ √ 

Pas Photo 3x4 √ √ 

KCTT √ √ 

Copy KARPEG - √ 

*Copy KARIP/Dokumen Setara √ - 

*SP3R √ - 

Note : *Khusus Calon Pensiunan, SP3R & KARIP diserahkan pada saat nasabah memasuki 
usia pensiun 
 

 Syarat dan Ketentuan pengambilan Manfaat Pensiun/Sisa Manfaat Pensiun 
melalui kantorpos : 
a. Membawa KTP, Karip dan Buku Tabungan 
b. Wajib Datang Sendiri (tidak boleh diwakilkan) 
c. Pengambilan hanya dapat dilakukan 1x dalam sebulan. 
d. Pengambilan pertama di bulan bersangkutan harus di Kantorpos.  
e. Minimal pengambilan Manfaat Pensiun/Sisa Manfaat Pensiun adalah 

Rp. 50,000 dan maksimal 10,000,000 
f. Tidak dikenakan biaya (gratis) 

 

 Pengaduan nasabah dapat dilakukan melalui BTPN CALL (021 – 1500300) 
atau melalui cabang Purna Bakti terdekat. 

Biaya  Tidak ada Biaya Pembukaan Rekening, 

 Tidak ada Biaya Penutupan Rekening, 

 Biaya Administrasi Bulanan sebesar Rp. 4,000.- 

 Pajak Bunga sesuai dengan ketentuan pajak atas bunga yang berlaku, 

 Nasabah tidak dikenakan biaya permohonan/pembuatan/penggantian 
kartu ATM Purna Bakti (BTPN SmartCard) 

 Nasabah tidak dikenakan biaya penarikan pertama Manfaat Pensiun/Sisa 
Manfaat Pensiun melalui kantorpos. 

 Bunga Tabungan Citra Pensiun: 
Saldo Tingkat Suku Bunga 

0 – 5 juta 0% 

> 5 – 25 juta 0.5% 

> 25 juta 1% 

*) Dapat berubah sesuai sesuai dengan ketentuan Bank, dengan pemberitahuan kepada 
nasabah terlebih dahulu. 
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 Biaya Transaksi ATM: 

 
*) Dapat berubah sesuai sesuai dengan ketentuan Bank, dengan pemberitahuan kepada 

nasabah terlebih dahulu. 

 Biaya Transaksi BTPN WOW!Link : 

 
*) Dapat berubah sesuai dengan ketentuan Bank, dengan pemberitahuan kepada 
nasabah terlebih dahulu. 
**) Tarik tunai rekening citra pensiun pertama tiap bulannya melalui agen btpn WOW! 
tidak dikenakan biaya 

Simulasi Ibu Ratna menempatkan dana pada produk Tabungan Citra Pensiun sebesar 
Rp. 100 juta dan bunga 1% per tahun Selama 1 bulan, bunga yang akan 
diperoleh Ibu Ratna adalah: 

 Nilai pokok sebesar Rp 100 juta 

 Bunga (setelah Pajak) sebesar  Rp 65,753.- yang terbentuk dari 
komponen berikut: 
 Bunga gross : Rp 100 juta x 1% * 30 hari / 365 hari = Rp.  82,192.- 
 Pajak               :   20% dari nilai bunga gross = Rp. 16,438.- 

Informasi 
Tambahan 

 Otentikasi / pendaftaran kembali nasabah sesuai dengan ketentuan dari 
pengelola dana pensiun nasabah, 

 Metode verifikasi nasabah:  
 

 BTPN BERSAMA PRIMA

Tarik Tunai Gratis Rp. 7,500 Rp. 7,500

Cek Saldo Gratis Rp. 4,000 Rp. 4,000

Transfer Sesama BTPN Gratis - -

Transfer Antar Bank Rp. 6,500 Rp. 6,500 Rp. 6,500

Transaksi Ditolak Gratis Rp. 3,000 Rp. 2,500

Jenis Transaksi

Jaringan ATM
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 Secara Manual, dengan memverifikasi: 
 Data diri nasabah pada dokumen identitas diri nasabah yang masih 

berlaku dan sah, dan  
 Membandingkan Tanda tangan pada dokumen identitas diri 

nasabah yang masih berlaku dan sah dengan specimen tanda 
tangan pada KCTT (Kartu Contoh Tanda Tangan) dan buku 
Tabungan Citra Pensiun, 

 Apabila diperlukan dapat diverifikasi kecocokan foto antara foto 
yang tercantum pada dokumen identitas diri nasabah yang masih 
berlaku dan sah dengan foto yang tercantum pada buku Tabungan 
Citra Pensiun. 

 Secara Non Manual,      
Dilakukan dengan memverifikasi biometric nasabah (sidik jari, wajah 
dan suara) dengan data biometric nasabah terkait yang pernah 
diregistrasi dan tersimpan pada bank. Verifikasi dianggap sah apabila 
terdapat kecocokan dari hasil pembandingan tersebut. 

 


