
PERBANKAN KONVENSIONAL VERSI UMUM       
 

 

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (Non Individu) 080822 

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

 

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Versi Umum 

Nama Penerbit  : PT Bank BTPN Tbk  Jenis Produk : Deposito   

Nama Produk  : BTPN Deposito Fleksi  Deskripsi Produk : 

Deposito Berjangka dengan 

fleksibilitas pencairan tanpa 

dikenakan penalti 

  

Mata Uang : IDR       
         

Fitur Utama 

          

Penempatan Deposito : 
Minimal 

Rp. 10.000.000,- 
 Biaya Pajak Penghasilan : 20%   

Suku bunga * : 

Hubungi cabang 

BTPN Sinaya 

terdekat 

 Penalti*** : 

Tidak dikenakan pinalti 

namun bunga yang 

dibayarkan akan 

disesuaikan atau tidak 

dibayarkan (tergantung pada 
periode pencairan) 

  

Jangka waktu / tenor : 1, 3, 6 dan 12 bulan  Biaya transfer bunga 

bulanan 
:     

Tingkat bunga 

penjaminan** 
:  3.50%       

Penempatan Bunga : OTabungan       

   ODeposito       

   OGiro       

* Berlaku pada tanggal dokumen ini diterbitkan 

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

*** Pencairan sebelum jatuh tempo akan dikenakan penalty 

  

Manfaat Risiko 
  

1. Memberikan imbal hasil yang kompetitif. 

2. Nilai penempatan yang terjangkau. 

3. Tersedia variasi tenor yang dapat diplih sesuai 

kebutuhan. 

4. Dapat dicairkan sebelum jatuh tempo tanpa 

dikenakan penalty. 

 

1. Adanya risiko terkait suku bunga dimana jika ada kenaikan 

suku bunga Nasabah tidak dapat mendapatkan kenaikan 

tersebut selama penempatan belum jatuh tempo. Sebaliknya 

penurunan suku bunga di pasar juga tidak mempengaruhi 

simpanan Nasabah. 

2. Adanya risiko penerimaan bunga yang tidak sesuai 

kesepakatan awal karena pencairan sebelum jatuh tempo. 

3. Tidak dijaminnya deposito oleh LPS jika nominal saldo 

simpanan nasabah pada satu bank melebihi Rp. 2 miliar 

dan/atau suku bunga deposito nasabah melebihi tingkat 

suku bunga penjaminan LPS. 
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Persyaratan & Tata Cara 

 

Anda harus melengkapi persyaratan: 

1. Memiliki rekening tabungan atau giro di BTPN sebagai rekening sumber dana pencairan Deposito 

2. Mengisi dan menandatangani formulir pembukaan rekening deposito. 

Dokumen yang diwajibkan: 

•    Non Perorangan 

- Kartu identitas asli 

- Kartu NPWP 

- Dokumen perusahaan seperti SIUP, TDP dan lain-lain 

 

Anda dapat menyampaikan pertanyaan dan pengaduan melalui: 
BTPN Call 1500-300 atau +6221 2450 5500 (dari luar negeri).  

Simulasi Produk Deposito 

PT. ABC menempatkan deposito Flexi sebesar Rp. 100.000.000 dengan tenor 6 bulan dan suku bunga 6,00%, maka 

perhitungan bunga untuk PT. ABC adalah sebagai berikut: 

 

Jumlah Deposito Tenor 

Suku Bunga 

Sesuai 

Tenor 

Total Bunga 

Yang Diterima 

Sesuai Tenor 

(Netto) 

Pajak Total Akumulasi * 

Rp.100.000.000,- 6 bulan 6.00% Rp. 2.393.424,- Rp. 598.356,- Rp. 102.393.424,- 
 

* Dana deposito ditambah bunga setelah dikurangi pajak. 
  

Informasi Tambahan 

1. Prosedur pencairan/penutupan deposito mengikuti ketentuan yang berlaku di BTPN. 

2. Perpanjangan Deposito : 

• Perpanjangan otomatis/ARO (Automatic Roll Over). 

• Perpanjangan manual : perpanjangan deposito dilakukan setelah mendapatkan konfirmasi tertulis dari nasabah, 

dimana dalam perhitungan bunga, tidak memperhitungkan bunga atas deposito yang sudah jatuh tempo dan tidak 

diperpanjang. 

3. Perpanjangan dapat berupa nilai pokok saja atau pokok dan bunga. 

4. Bunga dibayarkan setiap bulan atau pada saat jatuh tempo. 

5. Pembayaran pencairan deposito atau pembayaran bunga tidak dapat dilakukan secara tunai. 

6. 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 1 hari kerja berikutnya, maka deposito dapat 

dicairkan pada hari yang sama saat konfirmasi dan instruksi diterima lengkap oleh cabang. Bunga deposito selam 

hari libuar 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, aka pencairan dan pembayaran bunga mengacu pada poin di atas. 

7. Terhadap pencairan sebelum jatuh tempo dikenakan pinalti 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 – 0.50% 

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

≥ 6 bulan TD rate 
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8. Bukti penempatan Deposito diberukan dalam bentuk Bilyet, Advis Deposito atau E-Advis. 

9. Tersedia layanan informasi transaksi melalui BTPN Notifikasi (SMS atau Email) terkait dengan penutupan 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 Ooredoo, Axis dan Three). 

10. Produk juga dilengkapi dengan layanan Laporan Konsolidasi Rekening (LKR) yang dikirimkan setiap awal bulan untuk 

transaksi 1 bulan kebelakang. 

11. Untuk memperoleh layanan Laporan Konsolidasi Rekening (LKR) via Email (E-Statement), Nasabah wajib mengajukan 

pendaftaran kepada BTPN. 

12. Pendaftaran layanan BTPN Notifikasi dan Laporan Konsolidasi Rekening (LKR) tidak dikenakan biaya. 

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

Disclaimer (penting untuk dibaca): 

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

2. 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 

3. Kerahasiaan informasi terkait layanan Bilyet, Advis Deposito, E-Advis, E-Statement merupakan tanggung jawab 

Nasabah. 
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