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Nama  
Produk / Layanan 

BTPN Taseto Bisnis 

Jenis  

Produk / Layanan 

Rekening Tabungan 

Nama Penerbit PT Bank BTPN Tbk 

Data Ringkas  Merupakan tabungan yang memberikan suku bunga kompetitif 

 Rekening dapat diakses melalui cabang.  

 Atas bunga yang didapatkan, dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan 

Pemerintah.  

 Setoran awal minimum dan saldo ditahan pada rekening Rp. 10 juta. 

 Saldo rata-rata minimum sebesar Rp. 10 juta untuk mendapatkan bunga. 

 Bunga dihitung atas saldo harian dengan metode tiering. 

 Tersedia layanan informasi transaksi melalui BTPN Notifikasi (SMS dan 

Email) terkait dengan transaksi rekening. Provider yang dapat digunakan 
oleh Nasabah untuk memperoleh layanan BTPN Notifikasi secara otomatis 

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 BTPN Notifikasi dan Laporan Konsolidasi 

Rekening, Nasabah wajib mengajukan pendaftaran kepada BTPN 

 Pendaftaran layanan BTPN Notifikasi dan Laporan Konsolidasi Rekening 

tidak dikenakan biaya 

Manfaat  Memberikan imbal hasil yang kompetitif. 

 Setoran awal yang terjangkau. 

 Akses rekening yang mudah. 

Risiko Adanya risiko pasar terkait suku bunga dimana kenaikan suku bunga di pasar 

tidak langsung direfleksikan dalam perubahan suku bunga simpanan. 

Persyaratan dan 
Tata Cara 

 Tersedia bagi Nasabah non perorangan. 

 Melengkapi formulir pembukaan rekening dan dokumen pendukung lain yang 

disyaratkan. 
 

Dokumen yang diwajibkan: 

- 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 

BTPN Call di 1500300 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. 

 Biaya umum terkait produk sebagai berikut: 

Jenis Biaya Dalam Rupiah 

Biaya administrasi rekening/bulan Rp. 10.000,- 

Biaya dormant/bulan Rp. 10.000,- 

Biaya saldo di bawah minimum/bulan Tidak ada 

Biaya penutupan rekening Rp. 100.000,- 

Untuk informasi lebih lengkap harap merujuk pada Informasi Tarif & Biaya yang 
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tersedia di cabang BTPN Sinaya terdekat dan www.btpn.com. 

Suku Bunga  Berikut adalah ketentuan suku bunga Taseto Bisnis : 

Saldo rata-rata harian 
Suku Bunga Tiering per tahun*  

(Efektif per 1 April 2021) 

< Rp. 10 juta 0.00% 

Rp. 10 juta – < Rp. 100 juta 0.50% 

Rp. 100 juta -  < Rp. 500 juta 0.50% 

Rp. 500 juta - < Rp. 1 milyar 1.50% 

Rp. 1 milyar - < 5 milyar 1.50% 

≥ Rp. 5 milyar  2.50% 

*Dapat berubah sewaktu-waktu.  
 
Mohon menghubungi cabang atau BTPN Call di 1500 300 dan +62 21 2450 
5500 (dari luar negeri) untuk   informasi terkini. 

Simulasi PT. XYZ membuka rekening pada tanggal 1 dan melakukan penyetoran dana 

pada rekening sebesar Rp. 50 juta dan tidak bertransaksi hingga periode 
pembayaran bunga ditanggal 25 pada bulan tersebut. 

 

Pada tanggal 25 PT. XYZ akan memperoleh bunga sebesar : 
 

Saldo   Suku bunga %  
 Bunga yang diterima 

Nasabah  

9,999,999 0.0% - 

40,000,001 0.5% 13,151 

  Nilai bunga gross  13,151 

  Nilai bunga Nett  (termasuk pajak 20% dari nilai 
bunga gross)  

10,521 
 

Informasi Tambahan  BTPN berhak untuk menolak pembukaan rekening antara lain jika Nasabah 

tidak memenuhi persyaratan pembukaan rekening. 

 Buku Tabungan dan informasi kode sandi terkait layanan E-Statement 

merupakan tanggung jawab Nasabah. 
 


