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Nama  
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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 30% dari 

outstanding bunga yang 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 dan BTPN Sinaya Online & BTPN Sinaya Mobile 

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: 

a) Apabila konfirmasi dan instruksi pencairan diterima lengkap oleh 

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

b) 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. 

c) 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: 

a) Perpanjangan otomatis/ARO (Automatic Roll Over) 
b) 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 
 W arga 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 30% dari 

outstanding bunga yang dibayarkan. 

Suku Bunga (gross) Berikut adalah ketentuan suku bunga Deposito Berjangka Valas :         

                                                

BTPN Deposito Berjangka (USD) 

Saldo penempatan Rate 

Semua nominal 0.5% 

 

BTPN Deposito Berjangka (SGD) 

Saldo penempatan Rate 

Semua nominal 0.1% 

 

BTPN Deposito Berjangka (JPY) 

Saldo penempatan Rate 

Semua nominal 0.0% 
 

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

1 bulan dan bunga 0,50% per tahun. 
 

Pada saat jatuh tempo, Ibu Ratna akan memperoleh: 
 Nilai pokok sebesar USD 100.000. 

 Bunga sebesar USD 32.9 yang terbentuk dari komponen berikut: 

 Bunga gross : USD 100.000 x 0,50% x 30 hari/365 hari =       USD 

41.10 

 Pajak           : 20% dari nilai bunga gross = USD 8.22 

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 dan BTPN Sinaya Online & BTPN Sinaya Mobile 

merupakan tanggung jawab Nasabah. 
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Nama  

Produk / Layanan 

Deposito On Call 

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 kontrak 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. 500 juta. 

 Tersedia dalam tenor < 1 bulan dan tenor 1 bulan dimana jumlah hari 

tidak genap, misalnya 20 hari. 

 Tidak dapat diperpanjang.  

 Bunga dapat dibayarkan pada saat jatuh tempo atau pada saat pencairan. 

 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 

 Pendaftaran layanan BTPN Notifikasi dan Laporan Konsolidasi Rekening 

tidak dikenakan biaya 

Manfaat  Memberikan imbal hasil yang kompetitif. 

 Memberikan fleksibilitas tinggi untuk pencairan. 
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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 untuk pencairan dana sebelum jatuh tempo dan tidak 

dibayarnya bunga berjalan dan dampak 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 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. 

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

yang dicairkan dan bunga berjalan tidak dibayarkan. 
 

Simulasi PT. ABC menempatkan dana pada Deposito on Call sebesar Rp. 10 Milyar 

dengan tenor 14 hari dan bunga 5% per tahun. Pada saat jatuh tempo, PT 
ABC akan memperoleh: 

• Nilai pokok Deposito sebesar Rp. 10 milyar. 

 Bunga sebesar Rp.15.342.466 yang terbentuk dari komponen 

      Bunga Gross : Rp. 10 Milyar x 5% x 14 hari/365 hari =  
Rp. 19.178.082. 

      Pajak : 20% dari nilai Bunga Gross = Rp. 3.835.616. 

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 dan BTPN Sinaya Online & BTPN Sinaya Mobile 

merupakan tanggung jawab Nasabah. 

 



Ringkasan Informasi Produk / Layanan 
 
BTPN Deposito Fleksi 
 

Ringkasan Informasi Produk versi 211118 

Nama  

Produk / Layanan 

BTPN Deposito Fleksi 

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 kontrak penempatan dipenuhi hingga 
jatuh tempo. 

 Nasabah tidak dikenakan pinalti untuk pencairan sebelum jatuh tempo 

namun bunga yang dibayarkan akan disesuaikan atau tidak dibayarkan 
(tergantung pada periode pencairan). 

 Atas bunga yang didapatkan, dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan 

Pemerintah. 
 Penempatan minimal Rp. 10 juta. 

 Tersedia dalam tenor 1, 3, 6 dan 12 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 
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 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. 

 Dapat dicairkan sebelum jatuh tempo tanpa kena pinalti. 

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 penerimaan bunga yang tidak sesuai kesepakatan awal 

karena pencairan sebelum jatuh tempo. 

Persyaratan dan Tata 
Cara 

 Tersedia bagi Nasabah perorangan maupun non-peorangan. 

 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 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 akan dibebankan kepada Nasabah. 

 Pencairan sebelum jatuh tempo tidak dikenakan pinalti. 

 Terhadap pencairan sebelum jatuh tempo dikenakan penyesuaian bunga 

berjalan sebagai berikut: 

 

Periode Pencairan Ketentuan Pengurangan Bunga 

≤ 3 hari  Bunga berjalan tidak dibayarkan 

> 3 – 14 hari  TD rate – 0.75% 

≥ 14 hari - < 3 bulan TD rate – 0.5% 

≥ 3 bulan - < 6 bulan  TD rate – 0.25% 

≥ 6 bulan TD rate 
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 Nilai Penyesuaian Bunga tersebut diatas dapat berubah sewaktu-waktu dan 

akan berdampak pada penempatan setelah perubahan tersebut berlaku 

efektif. 

Simulasi Ibu Ratna menempatkan dana pada produk sebesar Rp. 100 juta dengan 
tenor 6 bulan dan bunga 6,00% per tahun.  

 

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

 Bunga sebesar  Rp. 2.393.424,- yang terbentuk dari komponen: 

    Bunga gross : Rp. 100 juta x 6,00% x 182 hari / 365 hari =  

    Rp. 2.991.780,- 
    Pajak : 20% dari nilai bunga gross = Rp. 598.356,- 

 

 Skenario 1 – Deposito dicairkan pada hari ke-9 setelah penempatan 
 

Jika Ibu Ratna melakukan pencairan TD Fleksi pada hari ke 9 setelah 
penempatan, maka Ibu Ratna akan memperoleh: 

 Nilai pokok Deposito sebesar Rp.100 juta 

 Rate TD Fleksi = 6% - 0.75% = 5.25% 

 Bunga sebesar Rp. 92.055 yang terbentuk dari komponen: 

Bunga gross : Rp. 100 juta x 5.25% x 8 hari / 365 hari = 
      Rp. 115.068 

      Pajak : 20% dari Bunga Gross = Rp. 23.013 

  
Skenario 2 – Deposito dicairkan pada bulan ke-4 setelah penempatan 

 
Jika Ibu Ratna melakukan pencairan TD Fleksi pada bulan ke 4 (hari ke 101) 

setelah penempatan, maka Ibu Ratna akan memperoleh: 

 Nilai pokok Deposito sebesar Rp. 100 juta 

 Rate TD Fleksi = 6% - 0.25% = 5.75% 

 Bunga sebesar Rp. 1.260.274 yang terbentuk dari komponen: 

      Bunga gross : Rp. 100 juta x 5.75% x 100 hari / 365 hari = 
      Rp. 1.575 .342 

      Pajak : 20% dari Bunga Gross = Rp.315.068 
 

Opsi Pembayaran Bunga Bulanan 
 

Jika Nasabah memilih opsi pembayaran bunga bulanan maka akan dilakukan 

penyesuaian pembayaran bunga jika Deposito dicairkan sebelum jatuh tempo. 
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 Contoh: 

Ibu Ratna menempatkan dana pada Deposito Fleksi sebesar 
Rp. 100 juta dengan tenor 6 bulan dan bunga 6% per tahun dengan bunga 

dibayarkan setiap bulan. 
 

Jika Ibu Ratna melakukan pencairan TD Fleksi pada hari ke 46 setelah 
penempatan, maka Ibu Ratna akan memperoleh: 

 Nilai pokok Deposito sebesar Rp. 100 juta. 

 Bunga net sebesar Rp. 147.945,- yang terbentuk dari komponen: 

 

 

Bunga yang 

telah 

dibayarkan 

Bunga yang 

seharusnya 

diperoleh 

Penyesuaian 

Suku bunga 6% TD rate – 0.5%  

5.50%  

Jumlah hari 30 45  

Bunga gross 493.151 678.082 184.932 

Pajak 98.630 135.616 36.986 

Net  394.521 542.466 147.945 

 
Keterangan: 

Jika Nasabah memilih pembayaran bunga per bulan, maka pada saat 
pencairan terdapat penyesuaian jumlah bunga dari yang telah dibayarkan 

sebelumnya. Penyesuaian bunga dapat berupa penambahan pokok saat 
pencairan Deposito maupun pengurangan nominal pokok apabila bunga yang 

telah diberikan sebelumnya sudah melampaui bunga yang seharusnya diterima 

Nasabah. 

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 dan BTPN Sinaya Online & BTPN Sinaya Mobile 

merupakan tanggung jawab Nasabah. 
 



Ringkasan Informasi Produk / Layanan 
 
BTPN Taseto Bisnis 

 

Ringkasan Informasi Produk versi 211118 

 

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 threshold. 

 Tersedia layanan informasi transaksi melalui BTPN Notifikasi (SMS dan 

Email) terkait dengan transaksi rekening diatas Rp. 10 juta. 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 Tidak ada 

Biaya saldo di bawah minimum/bulan Tidak ada 

Biaya penutupan rekening Rp. 100.000,- 
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Untuk informasi lebih lengkap harap merujuk pada Informasi Tarif & Biaya yang 

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 per tahun* 

0 - < Rp. 10 juta 0.00% 

Rp. 10 juta – < Rp. 100 juta 1.50% 

Rp. 100 juta -  < Rp. 500 juta 2.50% 

Rp. 500 juta - < Rp. 1 milyar 4.00% 

Rp. 1 milyar - < 5 milyar 5.00% 

≥ Rp. 5 milyar  5.50% 

 

*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. 10 juta dan tidak bertransaksi hingga periode 

pembayaran bunga ditanggal 25 pada bulan tersebut. 
 

Pada tanggal 25 PT. XYZ akan memperoleh bunga sebesar Rp. 8.219,- 
yang terbentuk dari komponen: 

Bunga gross : Rp. 10 juta x 1,50% * 25 hari / 365 hari = Rp. 10.274,- 
Pajak            : 20% dari nilai bunga gross = Rp. 2.055 ,- 

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. 
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Nama  

Produk / Layanan 

BTPN Giro 

 

Jenis  

Produk / Layanan 

Rekening Giro 

 

Nama Penerbit PT Bank BTPN Tbk 

Data Ringkas  Merupakan rekening Giro yang dilengkapi dengan fasilitas buku cek dan 

bilyet Giro. 
 Rekening dapat diakses melalui cabang.  

 Dilengkapi dengen kartu ATM/Debit. 

 Atas bunga yang didapatkan, dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan 

Pemerintah. 

 Setoran awal minimum: Rp. 1 juta 

 Tersedia layanan informasi transaksi melalui BTPN Notifikasi (SMS dan 

Email) terkait dengan transaksi rekening diatas Rp. 1 juta. 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 Laporan Konsolidasi Rekening via Email (E-

Statement), Nasabah wajib mengajukan pendaftaran kepada BTPN 
 Bagi Nasabah pemilik rekening individu dan gabungan (joint) secara 

otomatis terdaftar ke layanan BTPN Notifikasi 

 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. 

 Adanya risiko transaksi terkait dengan penggunaan fasilitas buku cek 

dan/atau bilyet Giro misalnya ketidakcukupan dana pada rekening atau 
penolakan instrumen oleh bank penerbit. 

 

Persyaratan dan 
Tata Cara 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 Tersedia bagi Nasabah perorangan maupun non-perorangan. 

 Melengkapi formulir pembukaan rekening dan dokumen pendukung lain yang 

disyaratkan. 
 

Dokumen yang diwajibkan: 
 Perorangan 

 Kartu identitas asli 

 Kartu NPWP 

 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 
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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. 25.000,- 

Biaya buku cek  Giro Rp. 125.000,- / buku 

Biaya penutupan rekening Tidak ada 
 

Suku  Bunga 

 
 

 

 
 

 

Berikut adalah ketentuan suku bunga Giro 

Saldo rata-rata harian % Suku bunga per tahun* 

< Rp. 1 juta 0,00% 

Rp. 1 juta - < Rp. 25 juta 1,00% 

Rp. 25 juta - < Rp. 100 juta 2,00% 

≥ Rp. 100 juta  2,50% 

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

informasi terkini. 

Simulasi Bapak Budi membuka rekening pada tanggal 1 dan melakukan penyetoran 
dana pada rekening sebesar Rp. 100 juta dan tidak bertransaksi hingga periode 

pembayaran bunga ditanggal 25 pada bulan tersebut. 
Pada tanggal 25 Bapak Budi akan memperoleh bunga sebesar Rp. 136.986 

yang terbentuk dari komponen berikut: 

 Bunga gross : Rp. 100 juta x 2,50% x 24 hari / 365 hari = Rp. 171.233 
 Pajak : 20% dari nilai bunga gross = Rp. 34.247 

 

Informasi Tambahan  BTPN berhak untuk menolak pembukaan rekening antara lain jika Nasabah 
tidak memenuhi persyaratan pembukaan rekening. 

 Keamanan buku cek/bilyet Giro, kartu ATM dan kerahasiaan informasi kode 

sandi terkait layanan ATM/Debit, E-Statement dan BTPN Sinaya Online & 

BTPN Sinaya Mobile merupakan tanggung jawab Nasabah. 
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Nama  

Produk / Layanan 

BTPN Giro (VALAS) 

Jenis  
Produk / Layanan 

Rekening Giro dalam mata uang asing 

Nama Penerbit PT Bank BTPN Tbk 

Data Ringkas  Merupakan rekening giro dengan mata uang asing (USD, JPY & SGD). 

 Rekening dapat diakses melalui cabang tertentu yang memiliki layanan 

mata uang asing. 

 Rekening ini tidak dilengkapi dengan fasilitas buku cek dan bilyet giro. 

 Layanan kartu ATM tidak tersedia bagi Nasabah. 

 Atas bunga yang didapatkan, dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan 

Pemerintah. 
 Setoran awal minimum sebagai berikut: 

- USD 100 

- SGD 100 

- JPY 10.000 
 Tidak ada saldo yang ditahan pada rekening. 

 Tersedia layanan informasi transaksi melalui BTPN Notifikasi (SMS dan 

Email) terkait dengan transaksi rekening diatas USD $100, SGD $100 dan 

JPY ¥10.000. 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 Laporan Konsolidasi Rekening via Email (E-

Statement), Nasabah wajib mengajukan pendaftaran kepada BTPN 

 Bagi Nasabah pemilik rekening individu dan gabungan (joint) secara 

otomatis terdaftar ke layanan BTPN Notifikasi 
 Pendaftaran layanan BTPN Notifikasi dan Laporan Konsolidasi Rekening 

tidak dikenakan biaya 

Manfaat  Memberikan imbal hasil yang kompetitif. 

 Setoran awal yang terjangkau. 

 Pilihan simpanan dalam mata uang asing. 

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

pasar tidak langsung direfleksikan dalam perubahan suku bunga simpanan. 

 Adanya risiko nilai tukar jika Nasabah melakukan transaksi 

penukaran antar mata uang. 

Persyaratan dan 

Tata Cara 

 Tersedia bagi Nasabah perorangan maupun non-perorangan. 

 Melengkapi formulir pembukaan rekening dan dokumen pendukung lain 

yang disyaratkan. 

 

Dokumen yang diwajibkan: 
 Perorangan 

 Kartu identitas asli 

 Kartu NPWP 
 Non Perorangan 

 Kartu identitas asli 

 Kartu NPWP 

 Dokumen perusahaan seperti SIUP, TDP dan lain-lain 
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 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 / 

bulan 

Tidak ada 

Biaya penutupan 

rekening 

Tidak ada 

Biaya materai cetak 
statement  

 Saldo s/d ekuivalen Rp. 250.000 = bebas 

biaya 
 Saldo ekuivalen >Rp. 250.000 s/d Rp. 

1.000.000 = Rp. 3.000 

 Saldo ekuivalen >Rp. 1.000.000 = Rp. 6.000 
 

Suku Bunga (gross) Berikut adalah ketentuan suku bunga Giro Valas         

                                                

Saldo rata-rata harian % suku 
bunga/tahun* 

< USD 10.000 0% 

≥ USD 10.000 - < USD 100.000 0.5% 

≥ USD 100.000 1% 

                                                

Saldo rata-rata harian % suku 

bunga/tahun* 

Semua nominal Flat 0.1% 

             

Saldo rata-rata harian % suku 
bunga/tahun* 

Semua nominal Flat 0.0% 

 

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

terkini. 

Informasi Tambahan Kerahasiaan informasi kode sandi terkait layanan E-Statement merupakan 

tanggung jawab Nasabah. 
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Nama  

Produk / Layanan 

Layanan Weekend Banking 

 

Jenis  
Produk / Layanan 

Layanan Perbankan untuk Produk Pendanaan (funding) 
 

Nama Penerbit PT Bank BTPN Tbk 

Data Ringkas Layanan perbankan yang diberikan pada hari Sabtu. 

 Layanan perbankan dilaksanakan setiap hari Sabtu dari jam 9.00 – 14.00 

waktu setempat (kecuali bertepatan dengan libur nasional/keagamaan). 
 Layanan yang diberikan: 

 Pemberian informasi terkait produk dan layanan bank BTPN. 

 Layanan titipan transaksi: 

 Titipan pembukaan pekening Tabungan, Giro dan Deposito. 

 Titipan pemeliharaan rekening (Pengkinian Data Nasabah dan 

Perubahan Instruksi Nasabah). 

 Titipan setoran tunai. 

 Titipan transfer/pemindahbukuan. 

Untuk titipan transfer/pemindahbukuan dengan limit transaksi ≤ 

limit transaksi transfer/pemindahbukuan melalui ATM, Nasabah 

disarankan untuk melakukan transaksi di ATM (kecuali Nasabah 

tidak memiliki/tidak membawa kartu ATM). 

 Titipan setoran kliring. 

 Titipan penutupan rekening. 

Nasabah harus menginstruksikan transfer/pemindahbukuan saldo 

rekening yang ditutup (setelah dikurangi biaya dan/atau kewajiban) 

ke rekening lain di BTPN/Bank lain. 

 Layanan Lainnya: 

 Pengambilan PIN dan Kartu ATM, blanko Cek Giro, media Deposito 

yang telah diproses pada hari kerja sebelumnya (khusus Nasabah 

yang sudah memberikan konfirmasi pada hari kerja sebelumnya). 

 Layanan kunjungan SDB (khusus Nasabah yang sebelumnya sudah 
memiliki layanan SDB). 

Manfaat  Memberikan layanan yang terbaik kepada Nasabah dengan memberikan 

lebih banyak pilihan waktu layanan kepada Nasabah yang tidak sempat 

melakukan transaksi perbankan di hari kerja, dengan syarat dan ketentuan 
tertentu. 

 Mendorong Nasabah untuk mengunjungi cabang BTPN BTPN Sinaya untuk 

bertransaksi di cabang. 

 

Risiko Instruksi akan diproses pada hari kerja berikutnya sehingga transaksi titipan 

tidak langsung efektif pada hari transaksi titipan dilakukan. 
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Persyaratan dan 

Tata Cara 

 Tersedia bagi Nasabah perorangan maupun non-perorangan. 

 Memiliki rekening Tabungan, Giro atau Deposito di BTPN. 

 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 yang dikenakan ke Nasabah untuk layanan perbankan di 

weekend banking. 
 Biaya transaksi berlaku normal. Untuk informasi lebih lengkap harap merujuk 

pada Informasi Tarif & Biaya yang tersedia di cabang BTPN Sinaya terdekat 
dan www.btpn.com. 

 

Informasi Tambahan Layanan saat ini tersedia di cabang berikut: 
1. BTPN Sinaya Kelapa Gading - Jakarta 

2. BTPN Sinaya Pondok Indah - Jakarta 
3. BTPN Sinaya Puri Kencana - Jakarta 

4. BTPN Sinaya BSD - Tangerang 

5. BTPN Sinaya Dago - Bandung 
6. BTPN Sinaya Pandanaran – Semarang 

 
Daftar diatas dapat berubah sewaktu-waktu. Untuk informasi terkini perihal 

cabang yang memberikan Layanan Weekend Banking, mohon menghubungi 
cabang terdekat atau BTPN Call di 1500 300 dan  

+62 21 2450 5500 (dari luar negeri). 
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Nama Produk/Layanan AksesBisnis@BTPN 

Jenis produk/Layanan Cash Management & Financial Supply Chain Management 

Nama Penerbit PT Bank BTPN Tbk 

Data ringkas Layanan perbankan untuk nasabah individu dan non individu BANK 

yang dapat diakses melalui Browser (Internet Explorer, Mozilla Firefox, 

dan Chrome) pada Laptop, PC, Tablet, dan Smartphone.  

Layanan yang tersedia : 

1. Cash Management 

 Balance Inquiry 

 Transaction Inquiry 

 Single Payment 

BTPN Account 
Domestic Account (SKN / RTGS) 

 Multi Debit Transfer 

 Multi Credit Transfer  

 Multi transfer 

 Payroll 

 Payment Report & Transaction Report 

2. Financial Supply Chain Management 

 Invoice Disbursement Management  

Create Single Disbursement 

Upload File Disbursement 
 End User Balance Inquiry for Strategic Partner 

 Loan Report for Strategic Partner & End User 

Transaksi yang dilakukan lewat AksesBisnis@BTPN akan mendapatkan 

notifikasi yang dikirimkan ke alamat email nasabah yang terdaftar di 

sistem Bank. 

Manfaat  Memberikan fleksibilitas dalam bertransaksi bagi Nasabah tanpa 

harus datang ke cabang. 

 Memberikan kemudahan bagi Nasabah Strategic Partner Supply 

Chain dalam penagihan invoice jatuh tempo dari End User / 

Member.  

Risiko  Risiko yang berkaitan dengan keamanan transaksi di e-channel 

khususnya terkait informasi Customer ID, User ID, Password, 

Token, Pin Token yang digunakan dalam layanan ini. 

Persyaratan dan Tata Cara  Tersedia untuk nasabah perorangan dan perusahaan 

 Memiliki rekening tabungan dan/atau Giro di BANK 

 Melengkapi Formulir Aplikasi Layanan AksesBisnis@BTPN dan 
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dokumen pendukung lain yang dipersyaratkan. 

 Dokumen yang wajib dipenuhi : 

 Cash Management 

 Formulir Aplikasi Layanan AksesBisnis@BTPN - Cash 

Management 

 Syarat dan Ketentuan Layanan AksesBisnis@BTPN 

 Fotokopi KTP perorangan yang didaftarkan sebagai User 

pada AksesBisnis@BTPN 

 Financial Supply Chain Management 

 Formulir Aplikasi Layanan AksesBisnis@BTPN – Financial 

Supply Chain Management 

 Syarat dan Ketentuan Layanan AksesBisnis@BTPN 

 Surat Pernyataan dan Kuasa FSCM khusus nasabah End 

User / Member Supply Chain 

 Fotokopi KTP perorangan yang didaftarkan sebagai User 

pada AksesBisnis@BTPN 

Biaya  Tidak ada biaya yang dikenakan ke nasabah untuk pendaftaran 

atau penghentian layanan. 

 Biaya transaksi mengikuti ketentuan yang berlaku di BTPN. 

Limit Maksimum  Limit Transaksi per User ID yang didaftarkan adalah maksimum 

Rp 5.000.000.000 (Lima Milyar Rupiah) 

 Limit Harian per User ID yang didaftarkan adalah maksimum Rp 

10.000.000.000 (Sepuluh Milyar Rupiah) 

Simulasi Tidak Tersedia 

Informasi Tambahan  Jika nasabah tidak memenuhi ketentuan internal maupun 

eksternal terkait, Bank BTPN berhak menolak Aplikasi Layanan 

AksesBisnis@BTPN. 

 Kerahasiaan informasi Customer ID, User ID, Password, dan/atau 

Pin Token terkait layanan ini merupakan tanggung jawab 

nasabah. 

 Untuk pertanyaan dan pengaduan nasabah dapat menghubung 

BTPN Call 1500 300. 

 BTPN terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) 

serta dijamin oleh Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS). 
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Nama  

Produk / Layanan 

Layanan Luar Cabang (LLC) 

 

Jenis  
Produk / Layanan 

Layanan perbankan untuk Nasabah pendanaan (funding) 
 

Nama Penerbit PT Bank BTPN Tbk 

Data Ringkas 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 Layanan bagi Nasabah untuk dapat melakukan transaksi perbankan tanpa 

harus datang ke cabang. 

 Sebelum transaksi dijalankan, BTPN akan melakukan konfirmasi melalui 

telepon atas transaksi yang dilakukan. BTPN berhak untuk tidak menjalankan 
transaksi apabila konfirmasi tidak berhasil dilakukan. 

 Nasabah dapat melakukan transaksi perbankan dengan cara dikunjungi oleh 

Petugas Sales, pengiriman/pengambilan dokumen oleh kurir BTPN, dan 

transaksi melalui faksimili, dengan masing- masing cakupan transaksi yang 
telah ditentukan oleh BTPN, yaitu: 

Jenis Transaksi 
Petugas 

Sales 
Kurir Via Fax 

Penggantian buku Tabungan √ X X 

Pengkinian data √ X X 

Aktivasi rekening dorman √ X X 

Pemindahbukuan/transfer √ √ √ 

Penempatan Deposito √ X √ 

Pencairan Deposito √ √ √ 

Perubahan instruksi pembayaran bunga 
Deposito 

√ √ X 

Penutupan LLC √ X X 

Pengiriman/pengambilan dokumen: 
- Pencetakan/pengiriman statement 

rekening Giro 

- Terkait Deposito(advis penempatan, 
konfirmasi perpanjangan, pembayaran 

bunga, bukti potong pajak) 
- Pendaftaran/pembatalan layanan 

elektronik 

- Permohonan buku cek/Giro 
- Pengiriman/pengambilan dokumen non 

transaksional (form penawaran program 
marketing, copy KTP, copy NPWP) 

√ √  

 

Manfaat  Memberikan kemudahan dengan menyediakan alternatif kepada Nasabah 

yang tidak dapat melakukan transaksi perbankan di kantor cabang, dengan 

syarat dan ketentuan tertentu. 
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Risiko  Instruksi diterima setelah melewati batas waktu layanan cabang. 

 Adanya kesalahan penulisan pada form/pengisian form yang tidak lengkap 

sehingga menyebabkan transaksi tidak dapat diproses oleh BTPN. 

 Nasabah tidak dapat dikonfirmasi melalui telepon yang menyebabkan 

instruksi tidak dapat diproses. 
 Instruksi via fax yang telah dikirimkan oleh Nasabah tidak diterima oleh 

BTPN. 

 

Persyaratan dan 
Tata Cara 

 Memiliki rekening Tabungan, Giro, atau Deposito di BTPN. 

 Tersedia bagi Nasabah perorangan maupun non-perorangan. 

 Untuk mendapat layanan ini, Nasabah wajib menandatangani Letter of 

Indemnity (LOI), yaitu surat pernyataan dan jaminan yang ditandatangani 
Nasabah sehubungan dengan pengajuan pendaftaran layanan di luar cabang 

yang berisi syarat dan ketentuan yang berlaku untuk layanan di luar cabang. 
 

Biaya  Biaya layanan dikenakan ke Nasabah untuk transaksi perbankan melalui 

layanan luar cabang. 

 Biaya transaksi berlaku normal. Untuk informasi lebih lengkap harap merujuk 

pada Informasi Tarif & Biaya yang tersedia di cabang BTPN Sinaya terdekat 
dan www.btpn.com. 

 

Informasi Tambahan  BTPN atas pertimbangannya sendiri dapat melakukan pembatalan layanan, 

diantaranya apabila Nasabah sudah tidak memenuhi syarat dan ketentuan 
untuk mendapat layanan ini. 

 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).  
 BTPN terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta 

dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). 
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Jenis Tarif & 

Biaya 

BTPN Tabungan Pasti 

USD & Giro Valas USD 

BTPN Tabungan Pasti 

SGD & Giro Valas SGD 

BTPN Tabungan Pasti 

JPY 
& Giro Valas JPY 

Setor Tunai  

 Setor tunai Valas  

dengan currency 
sama 

 

 

All amount: 1% 
 

 

Setor  tunai dengan 
currency SGD belum 

dapat dilayani 

 

Setor  tunai dengan 
currency JPY belum 

dapat dilayani 

 Setor  tunai  Valas 

dengan currency 

berbeda 

All amount: 1% 

 

Setor  tunai dengan 

currency SGD belum 
dapat dilayani 

Setor  tunai dengan 

currency JPY belum 
dapat dilayani 

Tarik Tunai  
 Tarik tunai Valas 

dengan currency 

sama 
 

 
0.5% <= USD 10,000 

1% > USD 10,000 
Minimum USD 1 

 
Tarik  tunai dengan 

currency SGD belum 
dapat dilayani 

 

 

 
Tarik  tunai dengan 

currency JPY belum 
dapat dilayani 

 

 

 Tarik tunai Valas 

dengan currency 

berbeda 

0.5% <= USD 10,000 

1% > USD 10,000 
Minimum USD 1 

Tarik  tunai dengan 

currency SGD belum 
dapat dilayani 

Tarik  tunai dengan 

currency JPY belum 
dapat dilayani 

Outgoing 
Remittance*)¹ 

 Full Amount*)³ 

dengan currency 

sama  

 
Biaya Telex + Commission 

+ Full amount charge 

 Biaya Telex: USD 20 

 Commission = 1/8% 

dari total nominal (min 
USD 10, max USD 

250) 

 
Biaya Telex + Commission 

+ Full amount charge 

 Biaya Telex: USD 20 

 Commission = 1/8% 

dari total nominal 
(min USD 10, max 

USD 250) 

 
Biaya Telex + 

Commission + Full 

amount charge 
 Biaya Telex: USD 20 

    Commission = 1/8% 

dari total nominal 

(min USD 10, max 
USD 250) 

 Full Amount 

dengan currency  

berbeda  

Biaya Telex + Full amount 

charge (USD 32.50) 

Biaya Telex + Full amount 

charge (USD 32.50) 

Biaya Telex + Full 

amount charge (USD 
32.50) 

 Non Full Amount 

dengan currency 

sama  

Biaya Telex + Commission 

 Biaya Telex: USD 20 

 Commission = 1/8% 

dari total nominal (min 

USD 10, max USD 
250) 

Biaya Telex + Commission 

 Biaya Telex: USD 20 

 Commission = 1/8% 

dari total nominal 

(min USD 10, max 
USD 250) 

Biaya Telex + 

Commission 

 Biaya Telex: USD 20 

 Commission = 1/8% 

dari total nominal 
(min USD 10, max 

USD 250) 

 Non Full Amount 

dengan currency 

berbeda 

Biaya Telex (USD 20) Biaya Telex (USD 20) Biaya Telex (USD 20) 

Cancellation Fee*)⁵ USD 20 + Biaya Telex USD 20 + Biaya Telex USD 20 + Biaya Telex 

Amendment Fee*)⁶ USD 20 + Biaya Telex USD 20 + Biaya Telex USD 20 + Biaya Telex 

Refund Fee*)⁷ N/A N/A N/A 

Incoming 

Remittance*)⁸ 

 Full Amount  

 

 

Gratis 

 

 

Gratis 

 

 

Gratis 

 Non Full 

Amount 

Gratis Gratis Gratis 
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Biaya Inquiry*)⁹ USD 20 + Biaya Telex USD 20 + Biaya Telex USD 20 + Biaya Telex 

Tracking 

Remittance*)10 

Gratis Gratis Gratis 

Biaya Pembatalan 
Transaksi Tarik 

Tunai  

USD 5 Tarik  tunai dengan 
currency SGD belum 

dapat dilayani 

Tarik  tunai dengan 
currency JPY belum 

dapat dilayani 

 
*) Keterangan:  

 
1. Outgoing Remittance : transaksi pengiriman uang keluar negeri 

2. Biaya Bank Koresponden : biaya yang akan dibebankan bank koresponden kepada BTPN atas 

transaksi Outgoing Remittance 
3. Full amount   : transaksi pengiriman uang dimana penerima akan menerima kiriman 

uang tanpa potongan (namun masih dimungkinkan dikenakan biaya 
bank koresponden) 

4. Biaya Provisi : biaya yang dikenakan kepada Nasabah oleh BTPN sebagai biaya jasa 
atas transaksi yang dilakukan oleh Nasabah 

5. Cancellation Fee  biaya yang dikenakan kepada Nasabah apabila melakukan 

pembatalan Outgoing maupun Incoming Remittance 
6. Amendment Fee : biaya yang dikenakan kepada Nasabah apabila melakuan perubahan 

instruksi pembayaran dalam kegiatan Outgoing remittance 
7. Refund Fee : biaya yang dikenakan kepada Nasabah apabila terjadi penolakan 

transaksi Outgoing Remittance 

8. Incoming Remittance : transaksi penerimaan uang dari luar negeri 
9. Inquiry Fee : biaya yang dikenakan kepada nasabah apabila melakukian inquiry 

terhadap transaksi outgoing remmitance.  Inquiry diberikan berupa 
copy dari payment MT 103 untuk melihat transaksi yg telah 

dilakukan. Data yang dapat diberikan maksimal 1 bulan setelah 
tanggal transaksi 

10. Tracking Remittance : layanan untuk dapat melacak transaksi yang telah dilakukan 

 
 

Item Cabang AksesBisnis@BTPN A)  

Informasi Saldo Gratis Gratis 

Penarikan Tunai Gratis N/A 

Pindah Buku (antar rekening 

BTPN) 
Gratis Gratis 

Transfer ke bank lain : 
        -     Online 

N/A N/A 

- SKN/LLG Rp. 5.000 
Gratis  

(valid s.d Juli 2019) 
- Biaya amandemen 

SKN 
Rp. 5.000 Gratis 

- RTGS 
Nasabah: Rp. 25.000 

Non Nasabah: Rp. 35.000 
Rp.15,000 

(valid s.d Juli 2019) 
- Biaya amandemen 

RTGS 
Rp. 25.000 Gratis 

- Biaya RTGS (setelah 

pukul 14.00) 
Rp. 30.000 Gratis 
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Biaya Aktivasi Layanan N/A Gratis 

Biaya Administrasi Layanan N/A Gratis 

Biaya Token N/A Gratis (2 token pertama) 

Biaya Tambahan Token N/A 
Rp 200,000 / token (berlaku untuk 

token ketiga dan seterusnya) 

Biaya penggantian Token 
hilang/rusak 

N/A Rp 200,000 / token 

Biaya Token Expired N/A Gratis (2 token pertama) 

Payroll N/A Rp 1,000 / transaksi 

 

Item Cabang 

Setoran Kliring 

- Wilayah yang sama  

- Antar wilayah 

 

Rp. 2.000 per warkat 

Rp. 7.000 per warkat 

Inkaso Rp. 15.000 

Titipan Kliring Gratis 

Buku Cek/BG Rp. 125.000 

Counter Cek Rp. 5.000 

Blokir Cek/BG per lembar Rp. 15.000 

Biaya Tolakan Kliring Rp. 125.000 

Biaya Tolakan Kliring Bank Lain Rp. 15.000 

Biaya Layanan Luar CabangB) Rp. 250.000 per tahun 

 

Standing Instruction 

 

Gratis (berlaku untuk Giro & Tabungan, hanya pindah buku antar rekening 

BTPN) 

 

Bea Materai pada Statement 

Saldo s.d Rp. 250.000 : Gratis 

Saldo >Rp. 250.000 s.d Rp. 1.000.000 : Rp. 3.000 

Saldo >Rp. 1.000.000 : Rp. 6.000 

Biaya Pembuatan Referensi  Bank Rp. 25.000 

Biaya Cetak Mutasi Rekening 

Tabungan 

Gratis cetakan sebanyak 5 lembar pertama per hari 

>5 lembar akan dikenakan Rp 500 / lembar per hari 

Biaya Cetak Mutasi Rekening Giro 

Gratis cetakan pertama di setiap bulan pencetakan.  

Pencetakan berikutnya berlaku: 

Mutasi <6 bulan : Rp. 2.500/lembar 

Mutasi 6 - 12 bulan : Rp. 5.000/lembar 

Mutasi >12 bulan : Rp. 10.000/lembar 

Keterangan : 
A) Layanan ini tersedia bagi nasabah BTPN Sinaya dan Mitra Bisnis. Transaksi yang dapat dilakukan melalui 

layanan ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 


