
Ringkasan Informasi Produk/Layanan  BTPN Wow! 
 
Nama Produk BTPN Wow! Regular Saving Account (RSA) 
Nama Penerbit PT. Bank BTPN, Tbk  
Jenis Rekening Tabungan 
Data Ringkas • Tabungan yang memberikan suku bunga yang kompetitif 

• Merupakan tabungan yang menggunakan nomor HP sebagai nomor rekening. 
Nomor HP yang boleh didaftarkan adalah nomor GSM yang dikeluarkan oleh 
provider Telkomsel, XL dan Indosat. 

• Nasabah dapat mengakses rekening melalui HP dengan kode akses *247# atau 
menggunakan internet. 

• Atas bunga yang didapatkan, dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan 
Pemerintah 

Fitur • Setoran awal 0 (Nol) 
• Saldo minimal 0 (Nol) 
• Dapat melakukan inquiry via internet  
• Dapat melakukan transfer ke sesama btpn maupun ke Bank lainnya 
• Nomor HP sama dengan No Rekening 
• Media pelaporan transaksi menggunakan notifkasi berupa pesan singkat (SMS) 

disetiap transaksi financial maupun non financial 
• Pemberian bunga tabungan mulai dari saldo Rp. 1 

Manfaat • Dapat di akses oleh semua HP GSM 
• Aman dan Handal 
• Kemudahan bertransaksi pembayaran tagihan, pembelian, transfer dana melalui 

jaringan Internal maupun Jaringan ATM bersama/prima 
Risiko • Adanya risiko kegagalan transaksi melalui jaringan ATM non BTPN sehingga 

Nasabah mengalami kegagalan transfer 
• Adanya kegagalan transaksi karena terbatasnya waktu transaksi nasabah (±120 

detik) 
• Nomor HP hilang sehingga nasabah tidak dapat melakukan akses rekening  
• Nomor HP expired sehingga tidak bisa akses rekening 
• Tidak ada jaringan signal provider sehingga tidak dapat mengakses *247# 
• Lupa PIN sehingga rekening terblokir 

Persyaratan dan tata 
cara 

• Tersedia bagi nasabah perorangan dan badan usaha 
• Melengkapi formulir pembukaan rekening dan dokumen pendukung lain yang 

disyaratkan 
Ø Perorangan 

§ Fotokopi KTP 
§ Fotokopi NPWP (jika ada) 

Ø Badan Usaha 
§ Fotokopi AD/ART 
§ SK Menkeh/TBN RI 
§ Fotokopi pengurus dan pihak yang ditunjuk untuk mengelola rekening 
§ Surat pernyataan penunjukan pengelolaan rekening 



§ Fotokopi NPWP badan usaha 
§ Fotokopi SIUP 
§ Spesimen tandatangan pengurus 
§ Surat keterangan bebas pajak (khusus yayasan) 

• Cara Aktifasi rekening btpn WOW! : 
1. Nasabah akan menerima SMS kode aktifasi dari btpn WOW! di HP Nasabah. 
2. Catat di kertas nomor kode aktifasi yang diterima melalui SMS. 
3. Lakukan akses ke btpn WOW! dengan tekan *247# lalu tekan yes/call, lalu isi 

nomor  kode aktifasi yang dicatat di kertas tadi. 
4. Tentukan nomor PIN btpn WOW! yang diinginkan, nomor PIN tidak boleh 

angka berurut (contoh : 123456, 111156). 
5. Masukan nomor PIN yang diinginkan ke menu pembuatan PIN, lalu masukan 

kembali nomor PIN tersebut sekali lagi. 
6. Rekening btpn WOW! Nasabah telah aktif 

Biaya • Tidak ada biaya administrasi bulanan 
• Biaya umum terkait produk sebagai berikut: 

Jenis Biaya Dalam Rupiah 
Biaya administrasi rekening / bulan 0 (Nol) 
Biaya penutupan rekening 0 (Nol) 

• Biaya akses mengikuti biaya yang ditentukan masing-masing provider 
 
Untuk informasi lengkap perihal biaya harap merujuk pada Informasi Tarif & Biaya 
 

Simulasi Bapak Budi membuka rekening pada tanggal 1 dan melakukan penyetoran dana 
pada rekening sebesar Rp 1 juta dan tidak bertransaksi hingga periode pembayaran 
bunga ditanggal 25 pada bulan tersebut. 
 
Asumsi suku bunga 3% p.a* 
*Dapat berubah sewaktu-waktu. Mohon menghubungi btpncall untuk informasi 
terkini. 
 
Pada tanggal 25 Bapak Budi akan memperoleh bunga sebesar Rp 1.578 yang 
terbentuk dari komponen berikut: 

Bunga gross :     Rp. 1 juta x 3,00% * 24 hari / 365 hari = Rp. 1.972,- 
Pajak             :     20% dari nilai bunga gross = Rp. 394,- 
Bunga Neto   :     Rp. 1.578,- 
 

Informasi Tambahan • Bank berhak untuk menolak pembukaan rekening yang diajukan antara lain 
dikarenakan nasabah tidak memenuhi persyaratan pembukaan rekening yang 
ditetapkan oleh BTPN. 

• Nasabah bertanggung jawab menjaga kerahasiaan PIN 
• Nasabah dapat menghubungi 1500300 apabila terdapat pertanyaan, kendala 

dalam bertransaksi menggunakan rekening BTPN Wow! 
 
 
 



Ringkasan Informasi Produk/Layanan  BTPN Wow! 
 
Nama Produk BTPN Wow! Basic Saving Account (BSA) 
Nama Penerbit PT. Bank BTPN, Tbk 
Jenis Rekening Tabungan 
Data Ringkas • Merupakan tabungan dengan mobile banking yang dapat di akses melalui telepon 

genggam/seluler/Hand Phone (HP) jenis Global System for Mobile communication 
(GSM). 

• Tabungan yang memberikan suku bunga yang kompetitif 
• Nasabah dapat mengakses rekening melalui HP dengan kode akses *247# atau 

menggunakan internet. 
• Atas bunga yang didapatkan, dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan 

Pemerintah 
Fitur • Setoran awal 0 (Nol) 

• Saldo minimal 0 (Nol), saldo maksimal 20.000.000 (Dua Puluh Juta Rupiah) 
• Limit maksimal transaksi debit adalah 5.000.000 (Lima Juta Rupiah) per bulan. 
• Dapat melakukan transfer ke sesama btpn, maupun ke Bank lainnya 
• Nomor HP sama dengan Nomor Rekening 
• Media pelaporan transaksi menggunakan notifkasi berupa pesan singkat (SMS) 

disetiap transaksi financial maupun non financial 
• Pemberian bunga tabungan mulai dari saldo Rp. 1 

Manfaat • Dapat di akses oleh semua ponsel/HP GSM 
• Aman dan Handal 
• Kemudahan bertransaksi pembayaran tagihan, pembelian, transfer dana melalui 

jaringan Internal maupun Jaringan ATM bersama/prima 
 

Risiko • Adanya risiko kegagalan transaksi melalui jaringan ATM non BTPN sehingga 
Nasabah mengalami kegagalan transfer 

• Adanya kegagalan transaksi karena terbatasnya waktu transaksi nasabah (±120 
detik) 

• Nomor HP hilang sehingga nasabah tidak dapat melakukan akses rekening  
• Nomor HP expired sehingga tidak bisa akses rekening 
• Tidak ada jaringan signal provider sehingga tidak bisa akses rekening 
• Lupa PIN sehingga rekening terblokir 



Persyaratan dan tata 
cara • Tersedia bagi nasabah perorangan 

• Melengkapi formulir pembukaan rekening dan dokumen pendukung lain yang 
disyaratkan 

§ Perorangan 
§ Fotokopi KTP 
§ Fotokopi NPWP jika ada 
§ Pengaduan nasabah terkait produk ini dapat dilakukan melalui BTPN 

Call 021-1500300 
• Cara Aktifasi rekening btpn WOW! : 

1. Nasabah akan menerima SMS kode aktifasi dari btpn WOW! di HP Nasabah. 
2. Catat di kertas nomor kode aktifasi yang diterima melalui SMS. 
3. Lakukan akses ke btpn WOW! dengan tekan *247# lalu tekan yes/call, lalu isi 

nomor  kode aktifasi yang dicatat di kertas tadi. 
4. Tentukan nomor PIN btpn WOW! yang diinginkan, nomor PIN tidak boleh 

angka berurut (contoh : 123456, 111156). 
5. Masukan nomor PIN yang diinginkan ke menu pembuatan PIN, lalu masukan 

kembali nomor PIN tersebut sekali lagi. 
6. Rekening btpn WOW! Nasabah telah aktif 

Biaya § Tidak ada biaya administrasi bulanan 
§ Biaya umum terkait produk sebagai berikut: 

 
Jenis Biaya Dalam Rupiah 
Biaya administrasi rekening / bulan 0 (Nol) 
Biaya penutupan rekening 0 (Nol) 

§ Biaya akses mengikuti biaya yang ditentukan masing-masing provider nomor HP 
nasabah. 

§ Jika dalam waktu 6 (enam) bulan nasabah tidak melakukan transaksi/aktivitas 
finansial dan non finansial pada rekeningnya atau tidak pernah mengakses 
rekeningnya melalui USSD/internet banking, maka rekening nasabah akan 
berubah menjadi rekening dormant dan jika rekening nasabah bersaldo dibawah 
atau sama dengan Rp. 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah) maka nasabah akan 
dikenakan biaya pengelolaan rekening dormant sebesar Rp. 5.000 (lima ribu 
rupiah) per bulan 

§ Jika akibat pendebitan rekening dormant tersebut mengakibatkan rekening 
bersaldo Rp 0 (nol), maka Bank akan melakukan penutupan atas rekening 
tersebut 

Untuk informasi lengkap perihal biaya harap merujuk pada Informasi Tarif & Biaya. 
Simulasi Bapak Budi membuka rekening pada tanggal 1 dan melakukan penyetoran dana 

pada rekening sebesar Rp 1 juta dan tidak bertransaksi hingga periode pembayaran 
bunga ditanggal 25 pada bulan tersebut. 
Asumsi suku bunga 3% p.a* 
*) Dapat berubah sewaktu-waktu. Mohon menghubungi BTPNcall untuk informasi 
terkini. 
Pada tanggal 25 Bapak Budi akan memperoleh bunga sebesar Rp 1.578 yang 
terbentuk dari komponen berikut: 



Bunga gross :     Rp. 1 juta x 3,00% * 24 hari / 365 hari = Rp. 1.972,- 
Pajak             :     20% dari nilai bunga gross = Rp. 394,- 
Bunga Neto   :     Rp. 1.578,- 

Informasi Tambahan • Bank berhak untuk menolak pembukaan rekening yang diajukan antara lain 
dikarenakan nasabah tidak memenuhi persyaratan pembukaan rekening yang 
ditetapkan oleh BTPN. 

• Nasabah bertanggung jawab menjaga kerahasiaan PIN 
• Nasabah dapat menghubungi 1500300 apabila terdapat pertanyaan, kendala 

dalam bertransaksi menggunakan rekening BTPN Wow! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


