Ringkasan Informasi Produk / Layanan (INDIVIDU)
Safe Deposit Box (SDB)
Nama
Produk / Layanan
Jenis
Produk / Layanan
Nama Penerbit
Data Ringkas

Safe Deposit Box (SDB)
Untuk penyimpanan dokumen dan/atau barang berharga
PT Bank BTPN Tbk
 Merupakan layanan penyewaan kotak penyimpanan dokumen dan/atau
barang berharga yang disediakan oleh BTPN di cabang tertentu.
 Atas layanan ini dikenakan biaya.
 Tersedia dalam beberapa ukuran kotak :
Tipe
Ukuran (dalam cm)*
Kecil (S)
(6-7,5) x (24,5-25) x (48-60)
Sedang (M)
(10-12,5) x (24,5-25) x (48-60)
Besar (L)
(20-25) x (24,5-25) x (48-60)

*Ukuran per kotak disesuaikan dengan ukuran standar SDB di masingmasing cabang

Manfaat
Risiko
Persyaratan dan
Tata Cara

 Jangka waktu sewa minimum 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.
 Diberikan kunci kotak simpanan sebanyak 2 (dua) buah dan kartu tanda
sewa.
 Layanan saat ini tersedia di cabang BTPN Sinaya Menara BTPN, BTPN BTPN
Sinaya Dago dan BTPN BTPN Sinaya Pondok Indah.
 Menyediakan penyimpanan atas dokumen / barang berharga.
 Biaya sewa yang terjangkau.
Adanya risiko akses terkait jam operasional cabang dimana kotak penyimpanan
hanya dapat diakses pada jam operasional cabang.
 Tersedia bagi Nasabah perorangan yang memiliki rekening Tabungan/Giro
aktif di BTPN Sinaya.
 Nasabah wajib memiliki rekening BTPN Taseto Premium/BTPN Tabungan
Pasti sebagai sumber dana pendebetan biaya terkait layanan ini.
 Melengkapi formulir layanan SDB dan dokumen pendukung lain yang
disyaratkan.
 Tidak menyimpan barang yang dilarang secara hukum di dalam kotak
simpanan.
Dokumen yang diwajibkan:
 Kartu identitas asli
 Pas foto terbaru ukuran 4 x 6 sebanyak 1 lembar
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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Safe Deposit Box (SDB)
Biaya

Biaya umum terkait layanan sebagai berikut:
Jenis Biaya
Kecil (S)
Sedang (M)
Besar (L)

Biaya Sewa /
Tahun
Rp. 500.000,Rp. 750.000,Rp. 1.000.000,-

Uang Jaminan*
Rp. 1.000.000,Rp. 1.000.000,Rp. 1.000.000,-

*Disimpan di BTPN selama Nasabah menyewa SDB dan diserahkan
pada saat sewa dimulai. Uang jaminan tidak mendapatkan bunga dan akan
dikembalikan apabila Nasabah berhenti menyewa SDB.
Uang jaminan tidak dikembalikan apabila kotak yang disewa Nasabah harus
dibongkar paksa karena kunci yang hilang atau dikarenakan permintaan dari
pihak berwajib, atau karena sebab lain sebagaimana tertera pada Syarat &
Ketentuan Layanan.

Denda keterlambatan perpanjangan sewa
 Jangka waktu keterlambatan < 1 bulan: tidak ada
 Jangka waktu keterlambatan > 1 bulan: 20% dari biaya sewa
setahun
Bagi Nasabah Prioritas BTPN Sinaya biaya layanan yang berlaku adalah sebagai
berikut:
Tiering AUM
 AUM sd < Rp 2 M
 AUM Rp.2 M - < 5M
 AUM Rp. >= 5M

Biaya Sewa/Tahun
Gratis SDB ukuran S
Gratis SDB ukuran S atau M
Gratis SDB semua ukuran S, M, L

 Jika ada, biaya materai terkait permohonan layanan akan dibebankan
kepada Nasabah.
 Biaya terkait layanan ini dapat berubah sewaktu-waktu. Untuk informasi
lebih lengkap harap merujuk pada Informasi Tarif & Biaya yang tersedia di
cabang BTPN Sinaya terdekat dan www.btpn.com.
Informasi Tambahan

 BTPN berhak untuk menolak permintaan atas layanan ini, antara lain jika
Nasabah tidak memenuhi persyaratan layanan.
 Keamanan kunci kotak simpanan dan kartu tanda sewa menjadi tanggung
jawab Nasabah.
 BTPN tidak bertanggung jawab atas isi dari kotak simpanan yang disewa
oleh Nasabah.
 BTPN berhak membongkar paksa kotak simpanan sesuai dengan ketentuan
yang ditetapkan dan disepakati oleh Nasabah penyewa (mengacu pada
Syarat & Ketentuan layanan serta perubahannya).

Ringkasan Informasi Produk Individu versi 070621

