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BTPN Deposito Berjangka 

Jenis  

Produk / Layanan 

Simpanan berjangka 

Nama Penerbit PT Bank BTPN Tbk  

Data Ringkas  Produk ini memberikan imbal hasil sesuai dengan suku bunga yang telah 

disepakati pada awal penempatan jika penempatan dipenuhi hingga jatuh 

tempo. 
 Jika dicairkan sebelum jatuh tempo, Nasabah akan dikenakan pinalti dan 

bunga berjalan tidak dibayarkan. 

 Atas bunga yang didapatkan, dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan 

Pemerintah. 

 Penempatan minimal Rp. 10 juta. 

 Tersedia dalam tenor 1-12 bulan, 18 dan 24 bulan. 

 Perpanjangan Deposito: 

- Perpanjangan otomatis/ARO (Automatic Roll Over) 
- Perpanjangan Manual: perpanjangan deposito yang dilakukan setelah 

mendapatkan konfirmasi tertulis dari nasabah, dimana dalam perhitungan 
bunga, tidak memperhitungkan bunga atas deposito yang sudah jatuh 

tempo dan tidak diperpanjang. 

 Perpanjangan dapat berupa nilai pokok saja atau pokok dan bunga. 

 Bunga dapat dibayarkan setiap bulan atau pada saat jatuh tempo. 

 Pembayaran pencairan deposito atau pembayaran bunga tidak dapat 

dilakukan secara tunai. 
 Pencairan Deposito yang jatuh tempo pada hari libur diatur sebagai berikut : 

- Apabila konfirmasi dan instruksi pencairan diterima lengkap oleh cabang 

sebelum tanggal jatuh tempo, maka deposito dapat dicairkan sesuai 
tanggal jatuh tempo deposito. 

- Apabila konfirmasi dan instruksi pencairan diterima oleh cabang pada 1 
hari kerja berikutnya, maka deposito dapat dicairkan pada hari yang 

sama saat konfirmasi & instruksi diterima lengkap oleh cabang. Bunga 

deposito selama hari libur diberikan kepada nasabah sesuai dengan suku 
bunga dan nilai pokok deposito yang berlaku selama tenor deposito 

tersebut. 
- Apabila nasabah sudah memberikan konfirmasi dan instruksi sebelum 

tanggal jatuh tempo, namun menghendaki pencairan pada 1 hari kerja 

berikutnya, maka pencairan dan pembayaran bunga mengacu pada poin 
di atas. 

 Bukti Penempatan Deposito diberikan dalam bentuk Bilyet, Advis Deposito 

atau E-Advis  
 Tersedia layanan informasi transaksi melalui BTPN Notifikasi (SMS dan Email) 

terkait dengan Penutupan Deposito, Reminder Jatuh Tempo Deposito dan 

Perpanjangan Deposito secara otomatis (Automatic Roll Over). Provider yang 
dapat digunakan oleh Nasabah untuk memperoleh layanan BTPN Notifikasi 

saat ini adalah provider GSM (Telkomsel, XL, Indosat, Axis dan Three) 

 Produk juga dilengkapi dengan layanan Laporan Konsolidasi Rekening yang 

dikirimkan setiap awal bulan untuk transaksi 1 bulan kebelakang 
 Untuk memperoleh layanan Laporan Konsolidasi Rekening via Email (E-

Statement), Nasabah wajib mengajukan pendaftaran kepada BTPN 

 Bagi Nasabah pemilik rekening individu secara otomatis terdaftar ke layanan 

BTPN Notifikasi 
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 Pendaftaran layanan BTPN Notifikasi dan Laporan Konsolidasi Rekening tidak 

dikenakan biaya 

Manfaat  Memberikan imbal hasil yang kompetitif. 

 Nilai penempatan yang terjangkau. 

 Tersedia variasi tenor yang dapat dipilih sesuai kebutuhan. 

Risiko  Adanya risiko pasar terkait suku bunga dimana jika ada kenaikan suku bunga 

Nasabah tidak dapat menikmati kenaikan tersebut selama penempatan belum 
jatuh tempo. Sebaliknya penurunan suku bunga di pasar juga tidak 

mempengaruhi simpanan Nasabah. 
 Adanya risiko pinalti dan bunga berjalan tidak dibayarkan untuk pencairan 

dana sebelum jatuh tempo dan dampak pinalti tersebut terhadap pokok 

Deposito. 

Persyaratan dan Tata 
Cara 

 Tersedia bagi Nasabah perorangan maupun non-perorangan. 

 Melengkapi formulir pembukaan/penempatan produk dan dokumen 

pendukung lain yang disyaratkan. 
 Memiliki rekening Tabungan atau Giro di BTPN sebagai rekening sumber dana 

dan rekening penampungan dana pencairan Deposito. 

 Dokumen yang diwajibkan: 
•    Perorangan – Warga Negara Indonesia 

- Kartu identitas asli 

- Kartu NPWP 
 Perorangan – Warga Negara Asing 

- Paspor 

- KIMS/KITAS/Surat Referensi 
 Non Perorangan 

- Kartu identitas asli 

- Kartu NPWP 

- Dokumen perusahaan seperti SIUP, TDP dan lain-lain 
 

Bagi Nasabah yang ingin memperoleh informasi, memberikan saran atau 
mengajukan keluhan mengenai produk dan/atau layanan BTPN dapat langsung 

menghubungi Unit Penanganan Pengaduan Nasabah di cabang terdekat atau di 
BTPN Call di 1500 300 dan +62 21 2450 5500 (dari luar negeri).  

Biaya  Tidak ada biaya penempatan. Jika ada, maka biaya materai terkait pembukaan 

rekening / penempatan produk akan dibebankan kepada Nasabah. 
 Pencairan sebelum jatuh tempo dikenakan pinalti sebesar 0,25% dari nilai 

yang dicairkan dan bunga berjalan tidak dibayarkan. 

Simulasi Ibu Ratna menempatkan dana pada Deposito sebesar Rp. 100 juta dengan tenor 

1 bulan dan bunga 6% per tahun. 

Pada saat jatuh tempo, Ibu Ratna akan memperoleh : 
 Nilai pokok sebesar Rp. 100 juta. 

 Bunga sebesar Rp. 394.520 yang terbentuk dari komponen 

Bunga Gross   : Rp. 100 juta x 6% x 30 hari/365 hari = Rp. 493.150 

Pajak             : 20% dari Bunga Gross = Rp. 98.630 
 

Informasi Tambahan  Pencairan produk sebelum jatuh tempo dikenakan biaya pinalti. 

 BTPN berhak untuk menolak pembukaan rekening antara lain jika Nasabah 

tidak memenuhi persyaratan pembukaan rekening. 
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 Kerahasiaan informasi kode sandi terkait layanan Bilyet, Advis Deposito, E-

Advis,  E-Statement merupakan tanggung jawab Nasabah. 
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Nama  

Produk / Layanan 

BTPN Deposito Berjangka (VALAS) 

Jenis  

Produk / Layanan 

Simpanan berjangka dalam mata uang asing 

Nama Penerbit PT Bank BTPN Tbk 

Data Ringkas  Produk ini tersedia di cabang BTPN Sinaya tertentu yang memiliki layanan 

mata uang asing. 
 Produk ini memberikan imbal hasil sesuai dengan suku bunga yang telah 

disepakati pada awal penempatan jika penempatan dipenuhi hingga jatuh 

tempo. 
 Jika dicairkan sebelum jatuh tempo, Nasabah akan dikenakan pinalti dan 

bunga berjalan tidak dibayarkan. 

 Atas bunga yang didapatkan, dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan 

Pemerintah. 
 Pencairan dalam mata uang asing (valas) dikenakan biaya/kurs tukar yang 

ditentukan oleh Bank. 

 Pembayaran pencairan deposito atau pembayaran bunga tidak dapat 

dilakukan secara tunai. 

 Pencairan Deposito yang jatuh tempo pada hari libur diatur sebagai berikut: 

- Apabila konfirmasi dan instruksi pencairan diterima lengkap oleh 
cabang sebelum tanggal jatuh tempo, maka deposito dapat dicairkan 

sesuai tanggal jatuh tempo deposito. 
- Apabila konfirmasi dan instruksi pencairan diterima oleh cabang pada 1 

hari kerja berikutnya, maka deposito dapat dicairkan pada hari yang 

sama saat konfirmasi & instruksi diterima lengkap oleh cabang. Bunga 
deposito selama hari libur diberikan kepada nasabah sesuai dengan 

suku bunga dan nilai pokok deposito yang berlaku selama tenor 
deposito tersebut. 

- Apabila nasabah sudah memberikan konfirmasi dan instruksi sebelum 
tanggal jatuh tempo, namun menghendaki pencairan pada 1 hari kerja 

berikutnya, maka pencairan dan pembayaran bunga mengacu pada 

poin di atas. 
 Penempatan minimal sebagai berikut: 

- USD 1.000 

- JPY 100.000 
- SGD 1.000 

 Tersedia dalam tenor 1-12 bulan, 18 dan 24 bulan. 

 Perpanjangan Deposito: 

- Perpanjangan otomatis/ARO (Automatic Roll Over) 

- Perpanjangan Manual: perpanjangan deposito yang dilakukan setelah 
mendapatkan konfirmasi tertulis dari nasabah, dimana dalam 

perhitungan bunga, tidak memperhitungkan bunga atas deposito yang 
sudah jatuh tempo dan tidak diperpanjang. 
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 Perpanjangan dapat berupa nilai pokok saja atau pokok dan bunga. 

 Bunga dapat dibayarkan setiap bulan atau pada saat jatuh tempo. 

 Bukti Penempatan Deposito diberikan dalam bentuk Bilyet, Advis Deposito 

atau E-Advis  
 Tersedia layanan informasi transaksi melalui BTPN Notifikasi (SMS dan 

Email) terkait dengan Penutupan Deposito, Reminder Jatuh Tempo 
Deposito dan Perpanjangan Deposito secara otomatis (Automatic Roll 

Over). Provider yang dapat digunakan oleh Nasabah untuk memperoleh 
layanan BTPN Notifikasi saat ini adalah provider GSM (Telkomsel, XL, 

Indosat, Axis dan Three) 

 Produk juga dilengkapi dengan layanan Laporan Konsolidasi Rekening yang 

dikirimkan setiap awal bulan untuk transaksi 1 bulan kebelakang 
 Untuk memperoleh layanan Laporan Konsolidasi Rekening via Email (E-

Statement), Nasabah wajib mengajukan pendaftaran kepada BTPN 

 Bagi Nasabah pemilik rekening individu secara otomatis terdaftar ke 

layanan BTPN Notifikasi 
 Pendaftaran layanan BTPN Notifikasi dan Laporan Konsolidasi Rekening 

tidak dikenakan biaya 

 

Manfaat  Memberikan imbal hasil yang kompetitif. 

 Nilai penempatan yang terjangkau. 

 Tersedia variasi tenor yang dapat dipilih sesuai kebutuhan. 

 

Risiko  Adanya risiko pasar terkait suku bunga dimana jika ada kenaikan suku 

bunga Nasabah tidak dapat menikmati kenaikan tersebut selama 
penempatan belum jatuh tempo. Sebaliknya penurunan suku bunga di 

pasar juga tidak mempengaruhi simpanan Nasabah. 
 Adanya risiko pinalti dan bunga berjalan tidak dibayarkan untuk pencairan 

dana sebelum jatuh tempo dan dampak pinalti tersebut terhadap pokok 

deposito. 
 Adanya risiko nilai tukar jika Nasabah melakukan transaksi penukaran antar 

mata uang. 

 

Persyaratan dan 

Tata Cara 

 Tersedia bagi Nasabah perorangan dan non-perorangan. 

 Melengkapi formulir pembukaan/penempatan produk dan dokumen 

pendukung lain yang disyaratkan. 

 Memiliki rekening Tabungan atau Giro di BTPN sebagai rekening sumber 

dana dan rekening penampungan dana pencairan deposito.  
 

Dokumen yang diwajibkan: 
 Warga Negara Indonesia (WNI) 

- Kartu identitas asli 

- Kartu NPWP 
 Warga Negara Asing (WNA) 

- Paspor 

- KIMS/KITAS/Surat Referensi 

Bagi Nasabah yang ingin memperoleh informasi, memberikan saran atau 
mengajukan keluhan mengenai produk dan/atau layanan BTPN dapat langsung 

menghubungi Unit Penanganan Pengaduan Nasabah di cabang terdekat atau 
BTPN Call di 1500300 dan +62 21 2450 5500 (dari luar negeri).  
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Biaya  Tidak ada biaya penempatan. Jika ada, maka biaya materai terkait 

pembukaan rekening/penempatan produk akan dibebankan kepada 

Nasabah. 
 Pencairan sebelum jatuh tempo dikenakan pinalti sebesar 0,25% dari nilai 

yang dicairkan dan bunga berjalan tidak dibayarkan. 

Simulasi  Ibu Ratna menempatkan dana pada produk sebesar USD 100.000 dengan tenor 

1 bulan dan bunga 0,25%* per tahun. 
 

Pada saat jatuh tempo, Ibu Ratna akan memperoleh: 

 Nilai pokok sebesar USD 100.000. 

 Bunga sebesar USD 16.44 yang terbentuk dari komponen berikut: 

 Bunga gross : USD 100.000 x 0,25% x 30 hari/365 hari = USD 20.54 
 Pajak           : 20% dari nilai bunga gross = USD 4.10 

 
*Bunga disini hanya untuk contoh perhitungan simulasi deposito 

Informasi Tambahan  Pencairan produk sebelum jatuh tempo dikenakan biaya pinalti. 

 BTPN berhak untuk menolak pembukaan rekening antara lain jika Nasabah 

tidak memenuhi persyaratan pembukaan rekening. 

 Kerahasiaan informasi kode sandi terkait layanan Bilyet, Advis Deposito, E-

Advis,  E-Statement merupakan tanggung jawab Nasabah. 

 


