
Ringkasan Informasi btpn WOW! 
 

Nama Produk BTPN Wow! 
 

Nama Penerbit PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional, Tbk. (“BTPN”) 

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 

 Setoran awal 0 

 Saldo minimal 0 

 Media pelaporan transaksi menggunakan notifikasi berupa pesan singkat (SMS) 
disetiap transaksi financial maupun non financial 

Manfaat  Memberikan imbal hasil yang kompetitif 

 Mudah di akses kapan saja dimana saja 

 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# 
sehingga nasabah tidak dapat mengakses rekening 

 Lupa PIN sehingga rekening terblokir 
 

Syarat  Tersedia bagi nasabah perorangan dan badan usaha 

 Melengkapi formulir pembukaan rekening dan dokumen pendukung lain yang 
disyaratkan 

 Perorangan 
 Fotokopi KTP 
 Fotokopi NPWP jika ada 

 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) 

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

Jenis Biaya Dalam Rupiah 
Biaya administrasi rekening / bulan 0 
Biaya penutupan rekening 0 

 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 2.104 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 
 

Informasi Tambahan  Bank berhak untuk menolak pembukaan rekening. 
 Informasi mengenai PIN terkait rekening menjadi tanggung jawab Nasabah 

 
 
 
 


