
PERBANKAN KONVENSIONAL VERSI UMUM       
 

 

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (Individu) 010322 

PT Bank BTPN Tbk terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)  
serta dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) 

A. TABUNGAN 

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Versi Umum 

Nama Penerbit  : PT Bank BTPN Tbk 
 

Jenis Produk : Tabungan   

Nama Produk  : BTPN Taseto Premium 
 

Deskripsi Produk : Tabungan yang 

memberikan suku 
bunga kompetitif 

  

Mata Uang : IDR 
    

  

          

Fitur Utama 

          

Saldo minimal : Tidak ada 
 

Batas transaksi belanja 
harian*** 

:  Rp. 25.000.000,-   

Suku bunga tabungan * : Saldo rata-rata 

harian 
 

Suku 

bunga 

 
Batas penarikan harian di 

ATM 

:  Rp. 15.000.000,-   

< Rp. 5.000.000,- 
 

0.00% 

Rp. 5.000.000 - < 

Rp. 500.000.000 
 

0.50% 

 

Rp. 500.000.000 - 

< Rp. 
5.000.000.000 

 

1.00% 

 

≥ Rp. 
5.000.000.000   

2.00% 
 

Tingkat bunga 

penjaminan** 

:  3.50% 
 

Batas transfer harian di 

ATM 

:  Rp. 50.000.000,-   

    Batas transfer harian  

e-channel**** 

: Rp. 100.000.000,- sd 

Rp.10.000.000.000,- 

 

  
   

(internet banking, sms 
banking dan ATM) 

 
 
 

  

 
* Berlaku pada tanggal dokumen ini diterbitkan 

** Tingkat bunga penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) yang berlaku pada tanggal dokumen ini diterbitkan 

*** Batas transaksi adalah batas gabungan untuk transaksi pembelian melalui Debit Prima/BCA dan Merchant berlogo 
Visa/payWave 

**** limit transaksi melalui e-channel sebagai berikut : 

 Limit transfer melalui SKN             : Maksimal Rp. 1.000.000.000 per hari 

 Limit transfer melalui RTGS           : Maksimal Rp. 10.000.000.000 per hari 

 Limit transfer melalui Online          : Maksimal Rp. 100.000.000 per hari 

 Limit transfer antar rekening BTPN : Maksimal Rp. 10.000.000.000 per hari 
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Biaya 

Biaya administrasi per 

bulan 

: Rp. 5.000,- 
 

Biaya penggantian buku :  Tidak ada 
  

Biaya penarikan di ATM 

bank lain 

: Rp. 7.500,-  

(ATM Bersama/Prima) 
Rp. 25.000,- (ATM Plus) 

 
Biaya penutupan rekening :  Rp. 100.000,- 

  

Biaya transfer antar bank : Rp. 6.500,- 
 

Biaya administrasi 

tambahan di bawah saldo 
minimal 

: Tidak ada 

  

Biaya materai :  Tidak ada 
 

Biaya pengecekan saldo di 

ATM bank lain 

:  Rp. 4.000,-  

(ATM Bersama/Prima) 
Ekuivalen Rp. 5.000,- 

(ATM Plus) 

  

Biaya Dormant* 
 

: Rp.5.000     
 

 

* Ketentuan rekening dormant sebagai berikut: 
a. Jika tidak terdapat transaksi di rekening nasabah selama 6 (enam) bulan berturut-turut, maka otomatis pada bulan 

ke-7 (tujuh) nasabah tidak akan dapat melakukan transaksi debit (status rekening tidak aktif) 

b. Jika di bulan ke-7 (tujuh) hingga bulan ke-12 (dua belas) masih tidak ada transaksi maupun proses pengaktifan 
rekening, maka otomatis dibulan ke-13 (tiga belas) nasabah tidak dapat melakukan transaksi debit dan kredit (status 

rekening menjadi pasif/dormant) 
 

 

  

Manfaat Risiko 

 

1. Memberikan imbal hasil yang kompetitif. 

2. Setoran awal yang terjangkau. 

3. Akses rekening yang mudah. 

4. Kemudahan bertransaksi di jaringan ATM Bersama dan 

Jaringan Prima : 

 Informasi saldo 

 Tarik tunai 

 Transfer antar bank peserta jaringan 

 Transaksi debit di Jaringan Prima/BCA 

 Gratis biaya tarik tunai dan transfer di jaringan ATM 

Bersama/ATM Prima hingga 15x (limit gabungan), 

bila saldo saat transaksi minimum Rp. 5.000.000,- 

(lima juta Rupiah). 

 

1. Adanya risiko pasar terkait suku bunga di mana 

kenaikan suku bunga di pasar tidak langsung 

direfleksikan dalam perubahan suku bunga simpanan. 

2. Adanya risiko operasional terkait transaksi 

menggunakan fasilitas kartu ATM/Debit diantaranya 

terkait koneksi jaringan ATM dan/atau mesin EDC. 

3. Tidak dijaminnya tabungan Anda oleh LPS apabila: 

 Nominal saldo simpanan anda pada satu bank 

melebihi Rp 2 miliar 

 Suku Bunga Tabungan Anda melebihi Tingkat 

Bunga Penjaminan LPS. Suku Bunga Tabungan 

memperhitungkan pemberian dalam bentuk uang 

dari Bank yang Anda terima. 

 

Persyaratan & Tata Cara 

 

Anda harus melengkapi persyaratan: 

1. Tersedia bagi Nasabah Perorangan 

2. Melengkapi formulir pembukaan rekening  

3. Melengkapi dokumen yang diwajibkan:  

- Warga Negara Indonesia: Kartu identitas asli dan NPWP   

   - Warga Negara Asing: Paspor dan KIMS/KITAS/Surat Referensi 
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4. Minimal setoran awal sebesar Rp 1.000.0000,- 

5. Prosedur penarikan/penutupan tabungan mengacu pada ketentuan yang berlaku di BTPN. 

 

Anda dapat menyampaikan pertanyaan dan pengaduan melalui: 

BTPN Call 1500-300 atau +6221 2450 5500 (dari luar negeri). 

Simulasi Metode Perhitungan Bunga Harian 

 

Bapak Budi membuka rekening pada tanggal 1 dan melakukan penyetoran dana pada rekening sebesar Rp. 50 juta, dan 
tidak bertransaksi hingga periode pembayaran bunga pada tanggal 25 di bulan tersebut. 

 

Pada tanggal 25 bapak Budi akan memperoleh bunga sebesar: 
 

Saldo Suku Bunga Nominal Suku Bunga 

4.999.999 0.00% - 

45.000.001 0.50% 14.795 

Nilai Bunga Gross 14.795 

Nilai Bunga Net 

(Setelah Potong Pajak 20%) 

11.836 
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Informasi Tambahan 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Setoran awal minimum Rp. 1.000.000,-. 
2. Saldo minimum rata-rata untuk mendapatkan bunga adalah sebesar Rp. 5.000.000,- 

3. Bunga dihitung atas saldo harian dengan metode tierring 

4. Atas Bunga yang didapatkan, dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan pemerintah. 
5. Bunga tabungan didapatkan pada tanggal 25 setiap bulannya. 

6. Rekening dapat diakses melalui cabang. 
7. Dilengkapi dengan kartu ATM/Debit. Jika Nasabah melakukan penutupan rekening Taseto Premium dan rekening 

tersebut merupakan satu-satunya rekening milik Nasabah yang terhubung dengan kartu ATM, maka kartu ATM 
secara otomatis juga akan ditutup. 

8. 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, Indosat Ooredoo, Axis dan Three). 

9. Produk juga dilengkapi dengan layanan Laporan Konsolidasi Rekening (LKR) yang dikirimkan setiap awal bulan 
untuk transaksi 1 bulan kebelakang. 

10. Untuk memperoleh layanan Laporan Konsolidasi Rekening (LKR) via Email (E-Statement), nasabah wajib 

mengajukan pendaftaran kepada BTPN. 
11. Bagi nasabah pemilik rekening individu dan gabungan (joint) secara otomatis terdaftar kelayanan BTPN Notifikasi. 

12. Pendaftaran layanan BTPN Notifikasi dan Laporan Konsolidasi Rekening (LKR) tidak dikenakan biaya. 
13. Pemberian instruksi kepada Bank atau penarikan pada rekenig gabungan (joint account) “ATAU/OR” dapat 

dilakukan oleh salah satu Nasabah pemilik Rekening Gabungan. Pada rekenig gabungan “DAN/AND” harus 
dilakukan secara bersama-sama oleh semua para pemilik rekening gabungan. 

14. Bank wajib menginformasikan segala perubahan atas manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan produk, dan 

layanan melalui surat atau melalui cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan 
tersebut akan diinfromasikan 30 hari sebelum efektif berlakunya perubahan. 

15. Informasi lain mengenai biaya, manfaat dan risiko dapat diakses melalui website di www.btpn.com. 
 

Disclaimer (penting untuk dibaca): 

1. Bank dapat menolak permohonan produk Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku 

2. Buku Tabungan, kartu ATM dan kerahasiaan informasi kode sandi terkait layanan ATM/Debit, E-Statement 
merupakan tanggung jawab Nasabah. 

3. Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini dan berhak bertanya kepada 

pegawai Bank atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini 

http://www.btpn.com/

