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Sinaya Prioritas
Nama Layanan

Sinaya Prioritas

Jenis Layanan

Layanan Bank kepada Nasabah Perorangan yang memiliki dana kelolaan di BTPN dengan
kriteria total saldo minimal tertentu.

Nama Penerbit

PT Bank BTPN Tbk

Data Ringkas

Merupakan Layanan yang diberikan kepada Nasabah Perorangan yang memenuhi
kriteria atau persyaratan tertentu yang ditetapkan oleh Bank, untuk dapat memperoleh
layanan atau menggunakan fasilitas Bank dengan keistimewaan tertentu dibandingkan
dengan nasabah lain pada umumnya.

Manfaat



Solusi keuangan yang komprehensif untuk mendukung kebutuhan Nasabah dalam
pengelolaan dan pengembangan dana Nasabah, baik dana pihak ketiga (Tabungan,
Giro, Deposito) serta produk investasi (reksadana, surat berharga dan atau
bancassurance).



Nasabah mendapatkan layanan secara khusus dari Relationship Manager yang
berdedikasi dan berwawasan, yang akan membantu perencanaan keuangan Nasabah
melalui keberagaman produk yang dimiliki oleh BTPN.

Risiko

Risiko melekat pada masing-masing produk yang dimiliki oleh Nasabah.

Persyaratan dan
Tata Cara



Persyaratan untuk mendapatkan Layanan Nasabah Prima BTPN:
o Nasabah perorangan
o Nasabah baru atau existing yang memiliki total dana kelolaan/AUM minimal
sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah) atau nilai sebanding
dalam kurs lainnya yang dapat dihitung secara gabungan dari seluruh total
dana pihak ketiga (Tabungan, Giro, Deposito) serta produk investasi
(reksadana, surat berharga dan atau bancassurance).
o Nasabah mengisi dan menyetujui pengajuan layanan pada Formulir Layanan
Nasabah Prima BTPN.



Keistimewaan Layanan Nasabah Prima BTPN, diantaranya adalah:
a. Layanan Keuangan Nasabah, diantaranya:
1) Layanan dedikasi RM dan mendapatkan fasilitas Layanan Luar Cabang (LLC)
2)

Pelayanan Istimewa di cabang:
-

3)

Prioritas antrian di cabang
Gratis pembuatan Surat Referensi Bank

Fitur keistimewaan Produk:
-

Gratis biaya Safe Deposit Box Ukuran kecil (selama persediaan masih
ada)
Gratis biaya penggantian kartu ATM (Hilang atau rusak)
Spesial suku bunga deposito (sesuai pengajuan dan ketentuan yang
berlaku)
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Spesial nilai tukar mata uang asing (sesuai pengajuan dan ketentuan
yang berlaku)
b. Layanan Non Keuangan Nasabah: apresiasi kepada nasabah (ulang tahun dan
hari besar keagamaan).
-

Biaya



Secara berkala Bank akan melakukan monitoring atas total dana kelolaan Nasabah
Prima. Jika Nasabah tidak memenuhi minimal saldo minimal yang ditetapkan.



Apabila selama 3 bulan total saldo gabungan rata-rata tidak terpenuhi, maka BTPN
berhak mengubah jenis segmentasi Nasabah Prima BTPN menjadi Nasabah Regular.

 Atas Layanan Ini tidak kenakan Biaya khusus untuk Layanan Nasabah Prima BTPN.
 Biaya yang dibebankan kepada Nasabah terkait dengan produk-produk yang dimilki
oleh Nasabah. Dengan adanya Layanan ini, Nasabah mendapatkan tarif dan biaya
khusus.
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