I

Yang bertanda tangan di bawah ini dengan ini mengajukan permohonan untuk membuka rekening di
Kantor Pusat Graha Mandiri, Jakarta Pusat
Bank SBI Indonesia, ..............................................................................
(Nama Kantor Cabang)
Data Nasabah
Jenis Kelamin :
Nama Lengkap

Identitas

: 1.

Laki-laki

Perempuan

2.

Laki-laki

Perempuan

3.

Laki-laki

Perempuan

:

KTP

SIM

PASSPORT

Lain-lain

1. Nomor :

DATA
IDENTITAS
NASABAH

2. Nomor :
3. Nomor :

P e ke rj a a n

: 1.
2.
3.
:

Alamat

Kota

Kode Pos :

:

Telpon :

II

Mata
Uang

Nominal
Setoran Awal

Jangka Suku Bunga
(Yang berlaku
Waktu
saat ini)

1. Tabungan Bank SBI Indonesia
Nomor

:

IDR
USD

Terbilang :

2. Tabungan Mandiri
Nomor

:

IDR
USD

Terbilang :

JENIS
REKENING
YANG AKAN
DIBUKA

3. Tabungan Simolek
Nomor

:

IDR
USD

Terbilang :

4. Tabungan Emas Bank SBI Indonesia
Nomor

:

IDR

Terbilang :

5. Tabungan Tabunganku
Nomor

:

IDR

Terbilang :
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II

Mata
Uang

(Lanjutan)

Nominal
Setoran Awal

Jangka Suku Bunga
(Yang berlaku
Waktu
saat ini )

6. Giro Bank SBI Indonesia
Nomor

:

IDR
USD

Terbilang :
Nomor

:

IDR
USD

Terbilang :
Nomor

:
IDR
USD

Terbilang :
Nomor

:
IDR
USD

Terbilang :
Nomor

:

IDR
USD

Terbilang :

7. Deposito Bank SBI Indonesia
Nomor

:
IDR
USD

Terbilang :

8. Deposito On Call
Nomor

:

IDR
USD

Terbilang :

JENIS
REKENING
YANG AKAN
DIBUKA

Nomor

:

IDR
USD

Terbilang :
Nomor

:

IDR
USD

Terbilang :

9. Deposito Emas Bank SBI Indonesia
Nomor

:

Terbilang :
Jumlah pokok saat jatuh tempo harap dibayar ke Bank :
Principal amount at maturity, please be paid to the Bank

Nomor Rek :

Atas Nama :

Account number

On behalf of

Bunga tiap bulan/pada jatuh tempo harap dibayar ke Bank

IDR
USD

:

Interest each month / on maturity date, please pay to the Bank

Nomor Rek :

Atas Nama :

Account number

On behalf of

Cash Back harap dibayar ke rekening :

Atas Nama :

Cash Back paid please

Nomor

On behalf of

:

Terbilang :
Jumlah pokok saat jatuh tempo harap dibayar ke Bank :
Principal amount at maturity, please be paid to the Bank

Nomor Rek :

Atas Nama :

Account number

On behalf of

Bunga tiap bulan/pada jatuh tempo harap dibayar ke Bank

:

IDR
USD

Interest each month / on maturity date, please pay to the Bank

Nomor Rek :

Atas Nama :

Account number

On behalf of

Cash Back harap dibayar ke rekening :
Cash Back paid please

Atas Nama :
On behalf of
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II

Mata
Uang

(Lanjutan)

Nominal
Setoran Awal

Jangka Suku Bunga
(Yang berlaku
Waktu
saat ini )

9. Deposito Emas Bank SBI Indonesia (lanjutan)
Nomor

:

Terbilang :
Jumlah pokok saat jatuh tempo harap dibayar ke Bank
Principal amount at maturity, please be paid to the Bank

:

Nomor Rek :

Atas Nama :

Account number

On behalf of

:

Bunga tiap bulan/pada jatuh tempo harap dibayar ke Bank
Interest each month / on maturity date, please pay to the Bank

Nomor Rek :

Atas Nama :

Account number

Cash Back harap dibayar ke rekening

IDR
USD

On behalf of

:

Atas Nama :

Cash Back paid please

On behalf of

10.Deposito Fleksibel Bank SBI Indonesia
JENIS
REKENING
YANG AKAN
DIBUKA

Nomor

:

Terbilang :
Jumlah pokok saat jatuh tempo harap dibayar ke Bank

:

Principal amount at maturity, please be paid to the Bank

Nomor Rek :

Atas Nama :

Account number

On behalf of

IDR
USD

Bunga tiap bulan/pada jatuh tempo harap dibayar Tabungan Emas SBI Indonesia
Interest each month / on maturity date, please pay to account of Golds Saving SBI Indonesia

Nomor Rek :

Atas Nama :

Account number

On behalf of

Nomor

:

Terbilang :
Jumlah pokok saat jatuh tempo harap dibayar ke Bank

:

Principal amount at maturity, please be paid to the Bank

Nomor Rek :

Atas Nama :

Account number

On behalf of

IDR
USD

Bunga tiap bulan/pada jatuh tempo harap dibayar Tabungan Emas SBI Indonesia
Interest each month / on maturity date, please pay to account of Golds Saving SBI Indonesia

Nomor Rek :

Atas Nama :

Account number

On behalf of

Nomor

:

Terbilang :
Jumlah pokok saat jatuh tempo harap dibayar ke Bank

:

IDR

Principal amount at maturity, please be paid to the Bank

Nomor Rek :

Atas Nama :

Account number

On behalf of

Bunga tiap bulan/pada jatuh tempo harap dibayar Tabungan Emas SBI Indonesia
Interest each month / on maturity date, please pay to account of Golds Saving SBI Indonesia

Nomor Rek :

Atas Nama :

Account number

On behalf of

11.Deposito Floating Rate SBI Indonesia
Nomor

:

Terbilang :
Jumlah pokok saat jatuh tempo harap dibayar ke Bank

:

Principal amount at maturity, please be paid to the Bank

Nomor Rek :

Atas Nama :

Account number

On behalf of

Bunga tiap bulan/pada jatuh tempo harap dibayar ke Bank

:

Interest each month / on maturity date, please pay to the Bank

Nomor Rek :

Atas Nama :

Account number

On behalf of

Nomor

IDR
USD

:

Terbilang :
Jumlah pokok saat jatuh tempo harap dibayar ke Bank

:

Principal amount at maturity, please be paid to the Bank

Nomor Rek :

Atas Nama :

Account number

On behalf of

Bunga tiap bulan/pada jatuh tempo harap dibayar ke Bank

:

Interest each month / on maturity date, please pay to the Bank

Nomor Rek :

Atas Nama :

Account number

On behalf of

Nomor

IDR
USD

:

Terbilang :
Jumlah pokok saat jatuh tempo harap dibayar ke Bank

:

Principal amount at maturity, please be paid to the Bank

Nomor Rek :

Atas Nama :

Account number

On behalf of

Bunga tiap bulan/pada jatuh tempo harap dibayar ke Bank

IDR
USD

:

Interest each month / on maturity date, please pay to the Bank

Nomor Rek :

Atas Nama :

Account number

On behalf of
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II

Mata
Uang

(Lanjutan)

Nominal
Setoran Awal

Jangka Suku Bunga
(Yang berlaku
Waktu
saat ini )

12.Deposito Recurring SBI Indonesia
Nomor

:

Terbilang :
:

Jumlah pokok saat jatuh tempo harap dibayar ke Bank
Principal amount at maturity, please be paid to the Bank

Nomor Rek :

Atas Nama :

Account number

On behalf of

Bunga tiap bulan/pada jatuh tempo harap dibayar ke Bank

:

Interest each month / on maturity date, please pay to the Bank

Nomor Rek :

Atas Nama :

Account number

On behalf of

Nomor

JENIS
REKENING
YANG AKAN
DIBUKA

IDR
USD

:

Terbilang :
Jumlah pokok saat jatuh tempo harap dibayar ke Bank

:

Principal amount at maturity, please be paid to the Bank

Nomor Rek :

Atas Nama :

Account number

On behalf of

Bunga tiap bulan/pada jatuh tempo harap dibayar ke Bank

:

Interest each month / on maturity date, please pay to the Bank

Nomor Rek :

Atas Nama :

Account number

On behalf of

Nomor

IDR

:

Terbilang :
Jumlah pokok saat jatuh tempo harap dibayar ke Bank
Principal amount at maturity, please be paid to the Bank

:

Nomor Rek :

Atas Nama :

Account number

On behalf of

Bunga tiap bulan/pada jatuh tempo harap dibayar ke Bank

IDR
USD

:

Interest each month / on maturity date, please pay to the Bank

Nomor Rek :

Atas Nama :

Account number

On behalf of

13.Rekening Valas / Forex Account
No. CIF

:

CIF No.

NO. Rekening :
Account No.

Terbilang :
Anda pemilik atau pernah memiliki rekening Tabungan/Giro/Deposito di Bank SBI Indonesia :
You are presently or once owner of Saving Account/Demand Deposit/Deposit Account in Bank SBI Indonesia

Ya Yes

Tidak

No

Bila Y a No. Rekening :
Account No.

Jenis Rekening Valas

:

Type of Forex Account

Dollar Amerika (USD)
United State Dollar (USD)

Lainnya
Other

LAIN – LAIN

14.
Nomor

:

Terbilang :

15.
Nomor

:

Terbilang :

16.
Nomor

:

Terbilang :

III
JENIS
KEPEMILIKAN
REKENING

IV

SUMBER
DANA

Perseorangan / Single
Gabungan : qq
Gabungan : and
Gabungan : or
Lain-lain :
Tunai

Pemindahbukuan

Kiliring

Cek/BG Bank :

Nomor :

RTGS
Collection

Lain-lain :
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Saya mengajukan permohonan untuk memiliki fasilitas :

Kartu ATM/Debit Bank SBI Indonesia
V

: 1.

Nama

2.
3.
Nomor Rekening :

Nomor Kartu

Jenis Rekening

Tabungan

Giro

Tabungan

Giro

Tabungan

Giro

: 1.

Termasuk dengan f asilitas

2.

Phone Banking Bank SBI Indonesia

3.

Ya

Tidak

PIN

Lain-lain

Perubahan Kartu
Perubahan Kartu karena

Naik lim it

Hilang

Turun limit

Tutup Kartu

Hilang

Rusak

Lain-lain

Rusak

SMS Banking Bank SBI Indonesia
Nama

: 1.
2.
3.

Nomor Rekening :

Jenis Rekening

Tabungan

Giro

Tabungan

Giro

Tabungan

Giro

Nomor Handphone 1.
2.
3.

PRODUK
LAYANAN
ELEKTRONIK
BANKING

Internet Banking Bank SBI Indonesia
Nama Nasabah : 1.
2.
3.
Email

: 1.
2.
3.

Telepon

Kantor : 1.

Handphone :

2.
3.
Rumah 1.

Jenis Kepemilikan
Rekening

Hak untuk
melakukan transaksi

Nomor Rekening 1.
2.
3.
4.
5.

Phone Banking Bank SBI Indonesia
Nama

: 1.
2.
3.

Nomor Rekening :
Telepon

Jenis Rekening

Kantor : 1.

Tabungan

Handphone :

2.
3.
Rumah 4.
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Giro

Cabang : Graha Mandiri, Jakarta

Tanggal Buka :

Branch

Nomor Rekening :

Opening date

Jenis Nasabah /

Customer's type

Account Number

: Perseorangan / Individual

FORMULIR DATA NASABAH / CUSTOMER APPLICATION FORM
Atas Nama Sendiri *)

Pihak Yang Ditunjuk Oleh Perusahaan

On behalf of customer

On party appointed by company

Nama Lengkap sesuai KTP/Paspor /
Nama Singkat /

Nomor NPWP /

Full Name (based on ID / passport)

Short Name *)

NPWP No

Jenis Kartu Identitas :

KTP

ID Card type

Titel /

*) Nomor kartu Identitas

Title

Kelurahan /

Kecamatan /
Propinsi /

City

Alamat tempat Tinggal saat ini /

Kelurahan /
Kota /

Postal Code

District

Kode Pos /

Province

Bulan

Birth Date

Nationality

Jenis kelamin /

Tahun

Month

Year

Sex

WNI

WNA

Laki-laki

Perempuan

Indonesian

Foreigner

Male

Female

Negara Asal / Origin country
Status Perkawinan / Marital status

Origin Current Address *)

Propinsi /

City

Kode Pos /

Province

Kecamatan /

Sub-district

Kewarganegaraan /

District

Expired Date

Tanggal Lahir

Birth place

Sub-district

KITAS / KITAB

Tanggal Berakhir

Established Date

Tempat Lahir

Address (based on ID*)

Paspor

Tanggal Terbit

ID card No

Alamat sesuai identitas /

Kota /

SIM

Lainnya / Other

Postal Code

Menikah

Belum Menikah

Janda/Duda

Lainnya

Married

Single

Widower

Other

Agama :

Islam

Kristen/Katolik

Budha

Hindu

Religion

Moslem

Christian

Buddhist

Hindustan

Hobby /

Jumlah Tanggungan

Hobby

The Number of Dependents

Nomor Telpon / Phone Number Nomor Telpon Genggam / Cell Phone Number

Status Tempat Tinggal

Lama Menempati

Alamat e-mail /

Pendidikan Akhir

Nama Gadis Ibu Kandung

e-mail address

Nomor Faksimili /

Housing status

Fax. Number

Period of staying

Education qualification

Mother's Name

AND & OR – JOINT ACCOUNT
Atas Nama Sendiri *)

Pihak Yang Ditunjuk Oleh Perusahaan

On behalf of customer

On party appointed by company

Nama Lengkap sesuai KTP/Paspor /
Nama Singkat /

Nomor NPWP /

Full Name (based on ID / passport)

NPWP No

Jenis Kartu Identitas :

Short Name *)

KTP

ID Card type

Titel /

*) Nomor kartu Identitas

Title

Kelurahan /

Sub-district

Propinsi /

City

Alamat tempat Tinggal saat ini /

Kelurahan /

Sub-district

Kewarganegaraan /

District

Kode Pos /

Province

Postal Code

Propinsi /

City

Kode Pos /

Postal Code

Nomor Telpon / Phone Number Nomor Telpon Genggam / Cell Phone Number

Alamat e-mail /

e-mail address

Nomor Faksimili /

Fax. Number

Year

Sex

WNA

Laki-laki

Perempuan

Indonesian

Foreigner

Male

Female

Menikah

Belum Menikah

Janda/Duda

Lainnya

Married

Single

Widower

Other

Agama :

District

Province

Jenis kelamin /

Tahun

Month

Negara Asal / Origin country
Status Perkawinan / Marital status

Origin Current Address *)

Kecamatan /

Bulan

Birth Date

Nationality

Expired Date

WNI

Islam

Religion

Kota /

Tanggal Lahir

Birth place

Kecamatan /

KITAS / KITAB

Tanggal Berakhir

Established Date

Tempat Lahir

Address (based on ID*)

Paspor

Tanggal Terbit

ID card No

Alamat sesuai identitas /

Kota /

SIM

Lainnya / Other

Hobby /

Moslem
Hobby

Kristen/Katolik

Budha

Hindu

Christian

Buddhist

Hindustan

Jumlah Tanggungan

The Number of Dependents

Status Tempat Tinggal

Lama Menempati

Housing status

Period of staying

Pendidikan Akhir

Nama Gadis Ibu Kandung

Education qualification

Halaman | 6

Mother's Name

Reset Halaman 6

Paraf

BENEFICIAL OWNER
Atas Nama Sendiri *)

Pihak Yang Ditunjuk Oleh Perusahaan

On behalf of customer

On party appointed by company

Nama Lengkap sesuai KTP/Paspor /

Nomor NPWP /

Full Name (based on ID / passport)

Nama Singkat / Short Name *)

NPWP No

Jenis Kartu Identitas :

KTP

ID Card type

Titel / Title

Kota / City

Kecamatan / District
Propinsi / Province

Tanggal Terbit

Tanggal Berakhir

Established Date

Expired Date

Kota / City

Kecamatan / District

Propinsi / Province

Tempat Lahir

Tanggal Lahir

Bulan

Tahun

Birth place

Birth Date

Month

Year

Jenis kelamin / Sex

W NI

W NA

Laki-laki

Perempuan

Indonesian

Foreigner

Male

Female

Negara Asal / Origin country
Status Perkawinan / Marital status

Alamat tempat Tinggal saat ini / Origin Current Address *)

Kelurahan / Sub-district

KITAS / KITAB

ID card No

Kewarganegaraan / Nationality
Kode Pos / Postal Code

Paspor

*) Nomor kartu Identitas

Alamat sesuai identitas / Address (based on ID*)
Kelurahan / Sub-district

SIM

Lainny a / Other

Kode Pos / Postal Code

Menikah

Belum Menikah

Janda/Duda

Lainny a

Married

Single

Widower

Other

Agama :

Islam

Kristen/Katolik

Budha

Hindu

Religion

Moslem

Christian

Buddhist

Hindustan

Hobby / Hobby

Jumlah Tanggungan
The Number of Dependents

Nomor Telpon / Phone Number

Alamat e-mail /

e-mail address

Nomor Telpon Genggam / Cell Phone Number
Nomor Faksimili / Fax. Number

Status Tempat Tinggal

Lama Menempati

Housing status

Period of staying

Pendidikan Akhir

Nama Gadis Ibu Kandung

Education qualification

Mother's Name

DATA KUASA / POWER RECIPIENT DATA
Jenis Kartu Identitas :

Nama Lengkap sesuai KTP/Paspor / Full Name (based on ID / passport)

KTP

SIM

Paspor

ID Card type

Alamat sesuai identitas / Address (based on ID)
Nomor Kartu Identitas
ID Card Number

Alamat Tempat Tinggal / Current Address

Nomor NPWP / NPWP No
Kewarganegaraan
Nationality

Kota / City
Nomor Telpon /

Kode Pos / Postal Code
Phone Number

Nomor Telpon Genggam / Cell Phone

Number Alamat e-mail / e-mail address

WNI

WNA

Indonesian

Foreigner

Negara Asal / Origin country
Hubungan Dengan Nasabah / Relation to customer

Nomor Faksimili / Fax. Number

Pekerjaan / Occupation
Pelajar/Mahasiswa
Students

Pegawai Swasta
Employee

Pegawai Pemerintah
State staff

ABRI
Army

Pegawai Swasta Asing
Expatriate employee

Ibu Rumah Tangga
Housewife

Lainny a
Others (specify)

Jabatan Pangkat /

Level

KERABAT YANG DIHUBUNGI DALAM KEADAAN DARURAT
RELATIVES IN URGENCY
Nama Lengkap / Full Name

Nomor Telpon Rumah / Phone Number

Alamat Rumah / Address
Nomor Telpon Rumah / Phone Number

Alamat e-mail / e-mail Address
Kota / City

Kode Pos / Postal Code

Halaman | 7

Lainny a
Other

Reset Halaman 7

Paraf

DATA PEKERJAAN / OCCUPATION INFO
Nama Perusahaan / Company Name

Bidang Usaha / Sektor Ekonomi / Business Scope

Alamat Perusahaan / Company Address

Nomor Telpon / Phone Number

Pesawat / Extention

Faksimili / Fax Number

Alamat e-mail / e-mail Address

Jabatan / Occupy Position

Lama Bekerja / Period of Working

Kota / City

Kode Pos /

Postal Code

Pekerjaan / Occupation
Pelajar/Mahasiswa

Tahun / Year
Pegawai Swasta

Students

Employee

Pegawai Pemerintah
State staff

ABRI

Bulan / M onth

Pegawai Swasta Asing

Nomor Telpon / Phone Number

Expatriate employee

Lama Bekerja / Period of Working

Ibu Rumah Tangga

Army

Housewife

Tahun / Year

Lainnya

Bulan / M onth

Others (specify)

Nam a perusahaan sebelumnya bila masa kerja sekarang kurang dari 1 tahun
Previous Company Name (Filled if Customer Work Less than a Year)

DATA KEUANGAN / FINANCIAL DATA
Penghasilan Kotor per bulan / Gross Income per Month

Informasi Kartu Kredit / Credit card information

< Rp. 10 Juta

> Rp. 10 – 50 Juta

> Rp. 50 – 100 Juta

No. Kartu

Limit

Less than USD 1.000

USD 1.000 – 5.000

USD 5.000 – 10.000

Card Number

Limit

> Rp. 100 – 500 Juta

> Rp. 500 Juta

No. Kartu

Limit

USD 10.000 – 50.000

More than USD 50.000

Card Number

Limit

Informasi ATM / ATM Information

No. Kartu / Card Number

Penghasilan Tambahan per bulan / Additional Income per Month
< Rp. 10 Juta

> Rp. 10 – 50 Juta

> Rp. 50 – 100 Juta

Less than USD 1.000

USD 1.000 – 5.000

USD 5.000 – 10.000

> Rp. 100 – 500 Juta

> Rp. 500 Juta

USD 10.000 – 50.000

More than USD 50.000

Sumber Dana / Sourch of Fund

Informasi tentang bagaimana anda memperoleh penghasilan tambahan
Share with us how you earn additional income
Hasil usaha / Business Profit

Hasil Sewa / Rental

Deviden / Deviden

Investasi / Investment

Fee Warisan / Heritage

Lainnya / Other

Maksud dan / atau tujuan hubungan usaha / transaksi yang akan
dilakukan nasabah dengan Bank

HUBUNGAN DENGAN BANK LAIN / RELATION WITH OTHER BANK
DATA REKENING DI BANK LAIN / Account in Other Bank
No.

NOMOR REKENING

BANK

Account Number

KORESPONDENSI / CORRESPONDENCE
Pengiriman Surat
Letter of Statement

Dikirim

Ditahan

Sent

Postponed

Alamat untuk pengiriman Surat
Address to Sent

Halaman | 8
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PERNYATAAN / STATEMENT
1. Saya / kami dengan ini menyatakan telah membaca dan setuju untuk tunduk pada syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan untuk semua produk Bank SBI Indonesia yaitu: Tabungan Bank SBI
Indonesia, Tabungan Mandiri, Tabungan Simolek, Tabungan Emas SBI Indonesia, Tabungan TabunganKu, Giro Bank SBI Indonesia, Deposito Bank SBI Indonesia, Deposilo On Call, Deposito
Emas SBI Indonesia, Deposito Fleksibel SBI Indonesia, Deposito Recurring SBI Indonesia, dan Fasilitas Elektronik Banking Bank SBI Indonesia yaitu fasililas ATM/Debit Bank SBI Indonesia,
SMS Banking Bank SBI Indonesia dan Internet Banking Bank SBI Indonesia serta Phone Banking Bank SBI Indonesia yang merupakan satu kesatuan dari ini serta ketentuan yang ada
sekarang atau yang ada dikemudian hari.
2. Saya / Kami menyatakan bahwa semua keterangan yang saya berikan dalam formulir data nasabah ini adalah benar dan sah, adapun dana / uang yang saya gunakan untuk transaksi penyetoran maupun
penarikan pada Bank SBI Indonesia berasal dari sumber atau kegiatan usaha yang tidak termasuk tindak pidana, serta telah menerima satu set syarat dan ketentuan umum pembukaan rekening pada Bank SBI
Indonesia.
I / we, hereby, confirm that every fulfillment of this customer application form is honest and right. Should be any fund, money, and asset involved in any transactional activities within Indonesia
SBI Bank, it is not originated from legal and act-against activities. Also, I / we have accepted package of general requirement tagged in the account opening process in Indonesia SBI Bank.

3. Saya / kami dengan ini menyatakan telah menerima penjelasan dari petugas Bank mengenai Rekening Valas dan saya/kami telah membaca dan memahami Syarat-syarat Khusus Pembukaan Rekening Valas

sebagaimana tercetak pada halaman 14 Aplikasi Pembukaan Rekening Perseorangan ini, dan menyatakan kebenaran terhadap seluruh keterangan pada lembaran ini, termasuk keberadaan dana baik yang ada
saat ini maupun yang akan ada kemudian hari, tidak bertentangan dengan aturan / undang-undang yang berlaku di negara Republik Indonesia dan menyetujui untuk mematuhi persyaratan dan ketentuan yang
berlaku.
I/we faith fully declare that i/we already have clear explanation by Bank officer about GIRO VALAS account and have been read and understood the Special Conditions for VALAS account as
printed in page 15 in this form, and declare the authenticity of all information on the sheet, including the present or future adequacy of fund, subject to the prevailling rules/laws in the Republic of
Indonesia and undertake to abide by the prevailling terms and conditions.

D

No.

Nama

D

M

M

Y

Y

Y

Y

Tanda Tangan

1.

METERAI

2.

METERAI

3.

METERAI

Photo
3x4

Untuk verifikasi kantor cabang

Photo
3x4

Photo
3x4

1

2

3

DIISI OLEH BANK / FILLED BY THE BANK
Kode Pajak

Penduduk

Non Penduduk

Bebas Pajak

Kode Cabang

Cabang

Tax Code

Citizen

Non-Citizen

Tax Free

Branch Code

Branch

Status Nasabah

Terkait

Tidak Terkait

Nasabah Khusus

Customer status

Related

Non-Related
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SYARAT DAN KETENTUAN PRODUK-PRODUK
BANK SBI INDONESIA
TABUNGAN BANK SBI INDONESIA, MANDIRI & SIMOLEK
a. KETENTUAN UMUM
1. Yang berhak menjadi penabung ialah semua lapisan masyarakat secara perorangan.
2. Sebagai bukti tabungan, Bank akan menerbitkan kartu tabungan atas nama penabung.
3. Apabila terdapat perbedaan antara saldo pada kartu tabungan dengan saldo yang
tercatat di pada pembukuan Bank, maka sebagai patokan Bank dipergunakan saldo
yang tercatat pada pembukuan Bank.
b. PENYETORAN DAN PENGAMBILAN
1. Penyetoran dan pengambilan dapat dilakukan bebas setiap saat pada waktu jam kerja
selama kas buka.
2. Setoran pertama Rp 10.000,3. Saldo yang tersisa pada setiap pengambilan Rp 10.000,4. Setiap pengambilan dan penyetoran harus disertai dengan kartu tabungan.

c. PERHITUNGAN BUNGA DAN PENUTUPAN REKENING
1. Perhitungan bunga dilakukan pada akhir bulan dari bulan yang bersangkutan.
2. Bunga dihitung atas dasar saldo harian yang terdapat dalam satu bulan dengan
minimum saldo Rp 10.000,3. Besarnya suku bunga ditetapkan oleh Bank. Apabi la terjadi perubahan suku bunga,
maka perubahan tersebut segera diberlakukan atas tabungan pada saat berlakunya
perubahan suku bunga, tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada penabung
4. Biaya penutupan rekening Rp 5.000,PERHATIAN : PENABUNG TIDAK DIBENARKAN UNTUK MENYIMPAN KARTU TABUNGAN
PADA BANK SBI INDONESIA

TABUNGAN EMAS BANK SBI INDONESIA
1. Nama Produk adalah Tabungan Emas SBI Indonesia. Dipasarkan dalam mata uang rupiah.
Tabungan Emas SBI Indonesia berlaku di seluruh kantor Bank SBI Indonesia.
2. Tabungan Emas SBI Indonesia berlaku bagi semua Nasabah Perorangan Bank SBI
Indonesia, baik nasabah eksisting maupun baru.
3. Nasabah yang berhak mengikuti Produk ini adalah semua nasabah yang telah memenuhi
persyaratan dan ketentuan yang berlaku pada pembukaan rekening Tabungan di Bank SBI
Indonesia. Nasabah mengisi dan menandatangani Formulir Aplikasi Pembukaan Rekening untuk
Tabungan Emas SBI Indonesia serta mengikuti persyaratan & ketentuan yang berlaku di Bank
SBI Indonesia.
4. Setoran awal dan saldo minimum Tabungan Emas SBI Indonesia adalah Rp 1.000.000,atau sesuai dengan Surat Kebijakan Manajemen Bank SBI Indonesia.
5. Setoran minimum berikutnya Tabungan Emas SBI Indonesia adalah Rp 10.000,- atau
sesuai dengan Surat Kebijakan Manajemen Bank SBI Indonesia.
6. Sebagai bukti tabungan, Bank akan menerbitkan Statement Rekening Koran setiap
bulannya atas nama Penabung dan menerbitkan Kartu ATM/Debit Bank SBI Indonesia atas
nama Penabung.
7. Jika terdapat perbedaan antara saldo pada statement rekening koran dengan saldo yang
tercatat pada pembukuan bank, maka akan dipergunakan saldo yang tercatat pada
pembukuan Bank.
8. Apabila Kartu ATM/Debit Bank SBI Indonesia hilang, Penabung wajib melaporkan secara
tertulis kepada Bank dengan disertai oleh Surat Keterangan Kepolisian. Segala resiko
yang timbul karena hilangnya Kartu ATM/Debit Bank SBI Indonesia tersebut sepenuhnya
menjadi tanggung jawab Penabung.
9. Penabung tidak diperbolehkan menitipkan Kartu ATM/Debit Bank SBI Indonesia kepada
Bank ataupun karyawan Bank. Dan Penabung tunduk kepada segala ketentuan yang
berlaku di Bank, baik yang ada sekarang maupun di kemudian hari.

10.Bank berhak melakukan koreksi terhadap saldo Penabung jika terjadi kesalahan posting oleh
Bank.
11.Bank berhak menutup rekening tabungan sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih
dahulu setiap saat berdasarkan pertimbangan bank semata- mata.
12.Jika penarikan dilakukan bukan oleh Penabung, maka harus disertai dengan dengan Surat
Kuasa bermaterai cukup yang disertai dengan KTP Penabung dan KTP Penerima Kuasanya.
13.Besarnya suku bunga Tabungan Emas SBI Indonesia saat ini adalah sesuai dengan Surat
Kebijakan Manajemen Bank SBI Indonesia dan dapat berubah setiap saat sesuai dengan
tingkat suku bunga yang berlaku. Jika terjadi perubahan suku bunga, maka perubahan
tersebut dapat segera diberlakukan oleh pihak Bank tanpa pemberitahuan terlebih dahulu
kepada Penabung.
14.Nasabah Penabung tidak akan dikenakan Biaya Administrasi rekening Tabungan Emas SBI
Indonesia apapun setiap bulannya.
15.Nasabah Penabung diberikan tasilitas Layanan SMS Banking Bank SBI Indonesia tanpa
dikenakan biaya registrasi dan biaya transaksi Layanan SMS Banking Bank SBI Indonesia
oleh Bank SBI Indonesia. Nasabah hanya akan dikenakan biaya pulsa SMS untuk setiap SMS
yang dilakukan, dengan dikenakan langsung oleh Operator Selular yang dipergunakan oleh
Nasabah Penabung.
16.Nasabah Penabung diberikan fasilitas Kartu ATM/Debit Bank SBI Indonesia tanpa dikenakan
biaya pembuatan kartu, biaya transaksi dan biaya administrasi bulanan apapun Kartu
ATM/Debit Bank SBI Indonesia.
17.Apabila terdapat perubahan alamat korespondensi, maka nasabah harus memberikan
pemberitahuan secara tertulis kepada pihak Bank.

TABUNGAN TABUNGANKU
1. Nama Poduk adalah TabunganKu. Dipasarkan dalam mata uang rupiah. TabunganKu
berlaku di seluruh kantor Bank SBI Indonesia.
2. TabunganKu adalah produk tabungan untuk perorangan dengan persyaratan mudah dan
ringan yang diterbitkan secara bersama oleh bank-bank di Indonesia guna menumbuhkan
budaya menabung serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
3. TabunganKu berlaku bagi semua Nasabah Perorangan Bank SBI Indonesia berkewarganegaraan
WNI, baik nasabah eksisting maupun baru.
4. Nasabah yang berhak mengikuti Prociuk ini adalah semua nasabah yang telah memenuhi
persyaratan dan ketentuan yang berlaku pada pembukaan rekening Tabungan di Bank SBI
Indonesia. Nasabah mengisi dan menandatangani Formulir Aplikasi Pembukaan Rekening
untuk TabunganKu serta mengikuti persyaratan & ketentuan yang berlaku di Bank SBI
Indonesia.
5. Nasabah penabung TabunganKu hanya diperkenankan memiliki 1 (satu) rekening di Bank
SBI Indonesia untuk produk yang sama, kecuali bagi orang tua yang membuka rekening
untuk anak yang masih dibawah perwalian sesuai Kartu Keluarga yang bersangkutan.
6. Produk TabunganKu Tidak diperkenankan dibuka untuk jenis rekening bersama dangan
status "dan/atau".
7. Untuk Nasabah Penabung dibawah perwalian, maka harus menggunakan nama orang tua
yang bersangkutan.
8. Setoran awal dan saldo minimum TabunganKu adalah Rp 20.000,- dan setoran minimum
berikutnya adalah Rp 10.000,- atau sesuai Surat Keputusan Bank Indonesia.
9. Apabila terjadi saldo dorman (apabila tidak ada transaksi selama 6 bulan berturut-turut)
maka akan dikenakan ketentuan :
• Biaya pinalti sebesar Rp 2.000,- perbulan atau sesuai Surat Keputusan Bank
Indonesia, (secara system) dikenakan pada bulan ketujuh.
• Apabila saldo rekening mencapai <Rp. 20.000,- maka rekening akan ditutup oleh
sistem dengan biaya penutupan rekening sebesar sisa saldo.
Seluruh ketentuan pada butir 9 ini akan selalu mengikuti dengan Surat Keputusan Bank
Indonesia.
10.Biaya penutupan Rekening TabunganKu atas permintaan Nasabah sendiri adalah sebesar
Rp 20.000,- atau sesuai dengan Surat Keputusan Bank Indonesia.
11.Nasabah penabung produk TabunganKu tidak akan dikenakan biaya administrasi bulanan.
12.Jumlah minimum penarikan melalui counter teller adalah sebesar Rp 100.000,- terkecuali
pada saat Nasabah penabung ingin menutup rekening TabunganKu miliknya atau keduanya
sesuai dengan Surat Keputusan Bank Indonesia.
13.Sebagai bukti tabungan, Bank akan menerbitkan Kartu TabunganKu dari Bank SBI
Indonesia alas nama penabung.
14.Jika terdapat perbedaan antara saldo pada Kartu Tabungan TabunganKu dengan saldo yang
tercatat pada pembukuan bank, maka akan dipergunakan saldo yang tercatat pada pembukuan
Bank.

15.Bank berhak melakukan koreksi terhadap saldo Penabung jika terjadi kesalahan pcsting oleh Bank.
16.Bank berhak menutup rekening TabunganKu milik Nasabah Penabung sewaktu-waktu tanpa
pemberitahuan terlebih dahulu setiap saat berdasarkan pertimbangan bank semata-mata.
17.Nasabah tidak akan dikenakan biaya penggantian Kartu Tabungan TabunganKu apabila
hilang/rusak.
18.Nasabah pemegang rekening TabunganKu di Bank SBI Indonesia akan diberikan 2 (dua) opsi
pilihan terkait dengan penggunaan fasilitas Kartu ATM/Debit, yaitu :
a. Rekening TabunganKu milik Nasabah dapat menggunakan fasilitas Kartu ATM/Debit
Bank SBI Indonesia yang akan dikenakan biaya sesuai dengan syarat-syarat dan
ketentuan Kartu ATM/Debit Bank SBI Indonesia.
b. Rekening TabunganKu milik Nasabah tanpa menggunakan fasilitas Kartu ATM/Debit
Bank SBI Indonesia.
19.Khusus bagi Nasabah pemegang rekening TabunganKu yang memilih untuk menggunakan fasilitas
Kartu ATM/Debit Bank SBI Indonesia juga dapat mendaftarkan Layanan SMS Banking Bank SBI
Indonesia, dengan mengikuti syarat-syarat dan ketentuan yang mengacu pada Kebijakan dan
Prosedur Kerja SMS Banking Bank SBI Indonesia.
20.Apabila Kartu ATM/Debit Bank SBI Indonesia hilang, Penabung wajib melapcrkan secara
tertulis kepada Bank dengan disertai Surat Keterangan Kepolisian. Segala resiko yang timbul
karena hilangnya Kartu ATM/Debit Bank SBI Indonesia tersebut sepenuhnya menjadi
tanggung jawab penabung.
21.Penabung tidak diperbolehkan menitipkan Kartu ATM/Debit Bank SBI Indonesia kepada Bank
atau karyawan Bank. Penabung tunduk kepada segala ketentuan yang berlaku di Bank, baik
yang ada sekarang maupun di kemudian hari.
22.Pada saat penarikan dana dilakukan secara langsung oleh Penabung melalui counter Teller,
Penabung harus menunjukkan KTP asli miliknya. Tanda tangan Penabung pada Slip
Penarikan harus sama dengan tanda tangan Penabung yang tertera pada specimen tanda
tangan.
23.Jika penarikan dilakukan bukan oleh Penabung, maka harus disertai dengan Surat Kuasa
bermeterai cukup yang disertai dengan KTP Penabung dan KTP Penerima Kuasanya.
24.Besarnya suku bunga TabunganKu saat ini adalah sebagai berikut :
a. Rp 0,- sampai dengan Rp 500.000,- tidak akan diberikan bunga.
b. Diatas Rp 500.000,- sampai dengan Rp 1.000.000,- diberikan bunga sebesar 0.25% p.a.
c. Diatas Rp 1.000.000,- diberikan bunga sebesar 1% p.a.
Seluruh ketentuan pada butir 23 ini akan selalu mengikuti Surat keputusan Bank Indonesia.
25.Apabila terdapat perubahan alamat korespondensi, maka nasabah harus memberikan pemberitahuan secara tertulis kepada pihak Bank.

GIRO BANK SBI INDONESIA
Setiap pembukaan Rekening Giro pada Bank SBI Indonesia tunduk dan wajib mengikuti
ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan sebagai berikut :
1. Segala sesuatu yang diisikan pada formulir permohonan pembukaan rekening giro
adalah sesungguhnya benar dan apabila terjadi perubahan, maka dalam waktu selambat lambatnya 30 (tiga puluh) hari wajib memberitahukan secara tertulis kepada Bank SBI
Indonesia dengan ketentuan apabila dilanggar maka Bank SBI Indonesia berhak menutup
rekening yang bersangkutan.
2. Pemilik Rekening Giro bertanggung jawab atas Penarikan Cek dan I atau Bilyet Giro
termasuk blanko Cek dan I atau Bilyet Giro yang diperoleh Bank.
3. Pemilik Rekening Giro wajib menyediakan Dana yang cukup pada Rekening Giro / Rekening
Khusus minimal sebesar nominal Cek dan / atau Bilyet giro yang masih beredar.

4. Yang dimaksud dengan "Dana" seperti tersebut diatas adalah saldo kredit dari rekening
giro yang terdapat pada bank.
5. Bank tidak memperkenankan uang atau sumber dana yang digunakan untuk transaksi
penyetoran dan penarikan dari rekening Giro tersangkut tindak pidana maupun money
laundering.
6. Setiap pembatalan penarikan Bilyet Giro adalah sah apabila telah ada pemberitahuan
secara tertulis setelah berakhimya tenggang waktu penunjukan oleh penarik yang secara
nyata diterima oleh Bank, dan untuk setiap pembatalan ini Bank berhak mengenakan biaya
administrasi yangbesarnya ditentukan oleh Bank, dan Bank tidak perlu selalu tunduk
terhadap permintaan pembatalan ini.
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SYARAT DAN KETENTUAN PRODUK-PRODUK
BANK SBI INDONESIA
GIRO BANK SBI INDONESIA
7. Pemilik Rekening Giro tidak melakukan Penarikan Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong
dengan alasan apapun.
8. Pemilik Rekening akan dikenakan sanksi pembekuan hak penggunaan Cek dan I atau
Bilyet Gironya dan I atau dicantumkan identitasnya dalam Daftar Hitam Nasional (DHN)
apabila :
a. Melakukan penarikan Cek dan I atau Bilyet Giro Kosong yang memenuhi kriteria
DHN sesuai point IV. 1. Surat Edaran Bank Indonesia No.9/13/DASP tanggal 19-062007 yaitu melakukan Penarikan Cek dan I atau Bilyet Giro Kosong yang berbeda
sebanyak 3 (tiga) lembar atau lebih dengan nilai nominal masing-masing dibawah
Rp.500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) pada Bank tertarik yang sama dalam
jangka waktu 6 (enam) bulan, atau melakukan Penarikan Cek dan I atau Bilyet Giro
Kosong, dengan nilai nominal Rp.500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) keatas;
atau
b. ldentitas telah dicantumkan dalam DHN oleh Bank Lain.
9. Pemilik Rekening Giro wajib mengembalikan sisa blanko Cek dan I atau Bilyet Giro kepada
Bank SBI Indonesia dalam hal :
a. Hak penggunaan Cek dan I atau Bilyet Gironya dibekukan ;
b. ldentitas Pemilik Rekening dicantumkan dalam DHN; atau
c. Rekening Giro ditutup atas permintaan sendiri.
10.Pemilik Rekening wajib melaporkan pemenuhan kewajiban penyelesaian Penarikan Cek
dan I atau Bilyet Giro Kosong yang pemenuhannya dilakukan dalam waktu 7 (tujuh) hari
kerja setelah tanggal penolakan.
11.Rekening Giro akan ditutup apabila Pemilik Rekening Giro melakukan Penarikan Cek dan
I atau Bilyet Giro kosong lagi dalam masa pengenaan sanksi DHN atau sebab lain yang
telah diperjanjikan dalam pembukuan Rekening Giro.
12.Setiap penyetoran melalui kliring (non tunai) seperti dalam bentuk Cek, Bilyet Giro,
warkat-warkat kliring lainnya dan penyetoran non tunai selain kliring seperti lnkaso dan
Pemindahbukuan dengan menggunakan cek dan atau bilyet giro, baru berlaku setelah
dananya secara efektif diterima oleh Bank.
13.Pemilik Rekening Giro membebaskan Bank Tertarik dari segala tuntutan hukum atas
setiap konsekwensi hukum yang timbul akibat penolakan Cek dan I atau Bilyet Giro
Kosong yang dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.
14.Pemilik Rekening Giro wajib mematuhi ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai
Cek dan I atau Bilyet Giro, antara lain penanda-tanganan Cek dan I atau Bilyet Giro,
pelunasan bea meterai, serta Penarikan Cek dan I atau Bilyet Giro.

15.Pemilik Rekening Giro wajib segera menginformasikan ke Bank SBI Indonesia jika ada
perubahan identitas, antara lain perubahan nama, alamat, nomor telpon, dan I atau NPWP.
16.Untuk Pemilik Rekening Giro Gabungan, seluruh Pemilik Rekening Giro juga wajib tunduk
terhadap ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
a. Seluruh Pemilik Rekening Giro Gabungan wajib memberikan pernyataan secara tertulis
yang menyebutkan pihak yang memiliki hak tanda tangan atas Cek dan I atau Bilyet
Giro. Pemegang hak tanda tangan dapat diberikan kepada salah satu atau lebih yang
membuka Rekening Giro Gabungan.
b. Segala konsekwensi hukum yang tirnbul atas penarikan Cek dan I atau Bilyet Giro Kosong
oleh satu atau lebih Pemilik Rekening Giro Gabungan dan memenuhi kriteria DHN sesuai
Point 16 a. diatas, menjadi tanggungjawab seluruh Pemilik Rekening Giro Gabungan
secara tanggung renteng.
17.Bank berhak dan dapat menutup Rekening Giro yang bersaldo nihil selama 3 bulan tidak aktif.
18.Bank SBI Indonesia berhak sewaktu-waktu menutup hubungan rekening dengan nasabah
apabila ada perintah/permohonan dari semua instansi pemerintah yang berwenang.
19.Pemilik Rekening Giro tidak akan melakukan praktek Cross Clearing yang dilarang.
20.Bank SBI Indonesia tidak bertanggung jawab jika terhadap dana yang ada dinyatakan dalam
pemblokiran oleh instansi pemerintah dan peradilan atau penegak hukum yang berwenang dan
tidak menimbulkan kewajiban bagi Bank SBI Indonesia untuk membayar bunga alas dana yang
diblokir tersebut..
21.Bank SBI Indonesia tidak bertanggung jawab alas kehilangan warkat-warkat atau terjadi pemalsuan
baik warkat-warkatnya itu sendiri maupun tanda tangan/stempel atau pencoretan pencoretan
yang tidak sah, yang terjadi sebelumnya diserahkan kepada Bank.
22.Rekening koran atau nota-nota pemberitahuan yang telah dikirim oleh Bank SBI Indonesia
kepada pemegang rekening giro bilamana dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal
stempel pos atau diterimanya per ekspedisi, tidak mendapatkan tanggapan I sanggahan dari
pemegang rekening maka dianggap telah benar dan diterima baik oleh pemegang
rekening.
23.Segala biaya-biaya administrasi, biaya-biaya penggantian cetak untuk blanko-blanko warkat
yang disediakan Bank SBI Indonesia. Meterai-meterai yang terhutang dan biaya-biaya provisi
menjadi beban pemegang rekening yang langsung akan dimasukkan dalam rekening pemegang
rekening giro atau beban pemegang rekening giro.
24.Pemilik Rekening giro tunduk pada ketentuan mengenai kebijakan kerahasian Bank.

DEPOSITO BANK SBI INDONESIA dan DEPOSITO ON CALL
1. Tanggal valuta rekening diperhitungkan pada saat dana diterima efektif oleh PT. Bank SBI
Indonesia selanjutnya di sebut Bank.
2. Pada saat menerima setoran dalam bentuk Cek/BG, Bank hanya bertindak sebagai agen dan
penyetor dan tidak bertanggungjawab atas Cek tersebut.
3. Rekening Deposito Berjangka ini tidak dapat ditutup sebelum tanggal jatuh tempo yang telah
disepakati.
4. Permintaan penarikan dana sekaligus dianggap sebagai permintaan penutupan rekening.
5. Pencairan tidak dapat dilakukan sebagian.
6. Dalam hal rekening dibuka alas nama 2 (dua) orang atau lebih, berlaku ketentuan dibawah ini:
• Apabila salah satu pihak meninggal dunia atau kehilangan haknya alas rekening, pemilik yang
tinggal berhak menarik sisa dana pada rekening sekaligus meminta Bank untuk menutup
rekening yang dimaksud.
• Apabila salah satu pihak melarang pembayaran sisa dana pada rekening kepada pihak
lainnya, maka bank akan menahan sisa dana pada rekening dimaksud sampai para pihak
mencapai kesepakan dan pelarangan pembayaran dicabut.

1. Account value date will be effective only when the deposit received in good funds by PT
bank SBI Indonesia, here in after referred to as the Bank.
2. When receiving cheque deposit, Bank will act only as an agent without taking any responsibility
of payment.
3. This account can not be closed before maturity date that has been agreed.
4. Request for withdrawal will be considered also as request of account closing.
5. Partial withdrawal is prohibited.
6. When the account holder consist of two or more parties, the bellow mentioned term will be valid:
• When one of the party deceased, or lost the right to the account, the party (eis) remaining will
have full right to withdraw the funds from the account and consequently, to request for hold
instruction.
• When the one of the party instructed the Bank to hold the payment of the account, the
Bank will holI the account until all the parties come to an agreement and withdraw the
hold instruction.
7. Bank will withhold interest tax, in accordance and will be charged directly to the account.
8. All charges is for the account and will be charged directly to the account.

7. Bank akan membebankan pajak atas bunga sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
8. Seluruh biaya yang timbul adalah menjadi beban pemilik yang akan dibebankan secara
langsung pada rekening.

DEPOSITO EMAS SBI INDONESIA
1. Nama produk adalah Deposito Emas SBI Indonesia. Dipasarkan dalam mata uang rupiah.

10.Bank akan membebankan pajak atas bunga dan cash back sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

2. Tanggal valuta rekening diperhitungkan pada saat dana diterima efektif oleh PT Bank SBI
Indonesia, selanjutnya disebut Bank.

11.Nasabah akan diberikan bukti penyimpanan atas Deposito ini, nasabah harus menjaga bukti
penyimpanan Deposito dengan baik dan segala akibat mengenai salah dipergunakannya oleh pihak
yang tidak berhak adalah menjadi tanggungjawab Deposan sendiri.

3. Nasabah mengisi dan menandatangani Formulir Aplikasi Pembukaan Deposito Emas SBI
Indonesia serta mengikuti persyaratan & ketentuan yang berlaku di Bank.
4. Minimum jumlah penempatan Deposito Emas SBI Indonesia adalah sesuai dengan ketentuan Bank
yang berlaku untuk Deposito Emas SBI Indonesia dengan jumlah kelipatan untuk
penambahan deposito adalah Rp 10.000.000,5. Jangka waktu/tenor penempatan Deposito Emas SBI Indonesia adalah 6 & 12 bulan dengan
ketentuan Deposan tidak diperkenankan melakukan pencairan sebelum tanggal jatuh tempo.

12.Penarikan simpanan saat tanggal jatuh tempo hanya dengan menyerahkan kembali ASLI bukti
penyimpanan Deposito. Apabila terjadi kehilangan alas bukti penyimpanan tersebut, maka
nasabah harus membuat surat pemyataan tertulis bermaterai cukup yang menyatakan kehilangan
bukti penyimpanan Deposito serta membebaskan Bank apabila terjadi penyalahgunaan alas bukti
penyimpanan Deposito tersebut, Surat pernyataan tersebut harus dilampiri Surat Keterangan
Kehilangan dari Kepolisian.

7. Bunga Deposito diberikan kepada nasabah Deposan setiap bulan.

13.Penarikan simpanan pada saat jatuh tempo dapat dilakukan oleh pihak yang dikuasakan oleh
deposan dengan Surat Kuasa dan nasabah melepaskan Bank dari segala bentuk tuntutan apapun
atas diterbitkannya surat kuasa tersebut.

8. Diberikan cash back kepada nasabah Deposan dengan jumlah sesuai ketentuan Bank untuk setiap
nominal penempatan dan kelipatan yang telah ditentukan.

14.Apabila terdapat perubahan alamat korespondensi,
pemberitahuan secara tertulis kepada pihak Bank.

9. Cash back baru akan diberikan kepada nasabah Deposan pada saat tanggal penempatan
Deposito Emas SBI Indonesia (dana telah efektif diterima dan ditempatkan oleh Bank).

15.Selain syarat-syarat tersebut di atas, nasabah Deposito Emas SBI Indonesia harus menaati
peraturan-peraturan Bank lainnya sejauh menyangkut transaksi Deposito

6. Tingkat suku bunga adalah sesuai ketetapan Bank.

maka nasabah harus memberikan

DEPOSITO FLEKSIBEL SBI INDONESIA
7. Minimum jumlah penempatan awal Deposito Fleksibel SBI Indonesia adalah Rp 50.000.000, dengan
kelipatan penambahan deposit adalah Rp 1.000.000, atau sesuai dengan Surat Kebijakan
Manajemen Bank SBI Indonesia.

1. Nama Produk adalah Deposito Fleksibel SBI Indonesia. Dipasarkan dalam mata uang Rupiah.
2. Deposito Fleksibel SBI Indonesia berlaku di seluruh kantor Bank SBI Indonesia.
3. Deposito Fleksibel SBI Indonesia berlaku bagi semua Nasabah Perorangan dan Nasabah
Perusahaan Bank SBI Indonesia, baik nasabah eksisting maupun baru.
4. Nasabah yang berhak mengikuti Prociuk ini adalah semua nasabah yang telah memiliki rekening
Tabungan Emas SBI Indonesia serta memenuhi persyaratan dan ketentuan yang berlaku pada
pembukaan Deposito di Bank SBI Indonesia.
5. Nasabah mengisi dan menandatangani Formulir Aplikasi Pembukaan Rekening untuk Deposito
Flexibel SBI Indonesia serta mengikuti persyaratan & ketentuan yang berlaku di Bank SBI Indonesia.
6. Minimum jumlah penempatan awal Deposito Fleksibel SBI Indonesia adalah Rp 50.000.000,
dengan kelipatan penambahan deposit adalah Rp 1.000.000, atau sesuai dengan Surat
Kebijakan Manajemen Bank SBI Indonesia.

8. Jangka waktu/tenor penempatan Deposito Fleksibel SBI Indonesia adalah 6 dan 12 bulan.
9. Nasabah dapat melakukan penarikan dananya maksimal 2 kali sebulan dengan ketentuan
dikenakan biaya penarikan sebesar Rp 20.000,- per satu kali penarikan atau sesuai dengan Surat
Kebijakan Manajemen Bank SBI Indonesia. Penarikan hanya dapat dilakukan pada Kantor Cabang
Bank SBI Indonesia tempat dimana rekening Deposito Fleksibel Nasabah dibuka.
10.Pada saat penarikan dana dilakukan secara langsung oleh Nasabah, Nasabah harus menunjukkan
Surat Pemilikan Deposito Fleksibel asli dan KTP asli miliknya. Tanda tangan Nasabah pada Slip
Penarikan Deposito Fleksibel harus sama dengan tanda tangan Nasabah yang tertera pada Surat
Pemilikan Deposito Fleksibel dan specimen tanda tangan.
11.Jika penarikan dilakukan bukan oleh Nasabah, maka harus disertai dengan dengan Surat
Pemilikan Deposito Fleksibel asli, Surat Kuasa bermaterai cukup dengan disertai oleh KTP Nasabah
dan KTP Penerima Kuasanya.
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SYARAT DAN KETENTUAN PRODUK-PRODUK
BANK SBI INDONESIA
DEPOSITO FLEKSIBEL SBI INDONESIA (lanjutan)
12.Apabila terdapat perbedaan saldo Deposito antara saldo yang tertera pada nasabah
dengan saldo yang terdapat pada Bank, maka yang dinyatakan berlaku adalah saldo
yang terdapat pada catatan Bank.
13.Nasabah baru dapat melakukan break Deposito Fleksibel SBI Indonesia miliknya
minimal setelah dana Deposito Fleksibel SBI Indonesia mengendap selama 15 hari
dari saat awal pertama kali rekening Deposito Fleksibel SBI Indonesia dibuka dengan
tanpa dikenakan biaya penutupan ataupun biaya penalty.
14.Apabila Nasabah melakukan break Deposito Fleksibel SBI Indonesia miliknya, maka Bank
tetap akan membayarkan bunga deposito kepada Nasabah sebesar perhitungan selama dari
tanggalawal mula penempatan Deposito sampai dengan tanggal dilakukannya break Deposito
oleh Nasabah.
15.Besarnya suku bunga Deposito Fleksibel SBI Indonesia saat ini adalah sesuai dengan Surat
Kebijakan Manajemen Bank SBI Indonesia dan dapat berubah setiap saat sesuai dengan
tingkat suku bunga yang berlaku.
16.Suku bunga dihitung berdasarkan jumlah saldo penempatan rata-rata harian Deposito, dengan
minimum saldo rata-rata penempatan harian adalah Rp 25.000.000 ,- atau sesuai dengan Surat
Kebijakan Manajemen Bank SBI Indonesia.

17.Bunga Deposito dibayarkan kepada nasabah setiap bulannya dengan cara transfer
pemindah bukuan kepada rekening Tabungan Emas SBI Indonesia milik Nasabah.
18.Nasabah akan diberikan Surat Pemilikan Deposito Fleksibel sebagai bukti penyimpanan atas
Deposito miliknya. Nasabah harus menjaga bukti pemilikan Deposito tersebut dengan baik
dan segala akibat mengenai salah dipergunakannya oleh pihak yang tidak berhak adalah
menjadi tanggungjawab Nasabah sendiri.
19.Penarikan simpanan saat tanggal jatuh tempo hanya dapat dilakukan dengan
menyerahkan kembali asli Surat Pemilikan Deposito Fleksibel. Apabila terjadi kehilangan
atas Surat Pemilikan Deposito Fleksibel tersebut, maka nasabah harus membuat surat
pernyataan tertulis bermaterai cukup yang menyatakan kehilangan Surat Pemilikan
Deposito Fleksibel serta membebaskan Bank apabila terjadi penyalahgunaan atas Surat
Pemilikan Deposito Fleksibel tersebut. Surat pernyataan tersebut harus dilampiri Surat
Keterangan Kehilangan dari pihak Kepolisian.
20.Penarikan simpanan pada saat jatuh tempo dapat dilakukan oleh pihak yang dikuasakan
oleh Nasabah dengan Surat Kuasa, dengan Nasabah melepaskan pihak Bank dari segala
bentuk tuntutan apapun atas diterbitkannya Surat Kuasa tersebut.
21.Apabila terdapat perubahan alamat korespondensi, maka Nasabah harus memberikan
pemberitahuan secara tertulis kepada pihak Bank.

DEPOSITO FLOATING RATE SBI INDONESIA
1. Nama Produk adalah Deposito Floating Rate SBI Indonesia. Dipasarkan dalam mata uang rupiah.
2. Deposito Floating Rate SBI Indonesia berlaku di seluruh kantor Bank SBI Indonesia.
3. Deposito Floating Rate SBll berlaku bagi semua Nasabah Perorangan dan Nasabah Perusahaan, baik
Nasabah Eksisting maupun Nasabah Baru.
4. Nasabah yang berhak mengikuti Produk ini adalah semua Nasabah yang telah memenuhi persyaratan
dan ketentuan yang berlaku pada pembukaan Deposito di Bank SBI Indonesia.
5. Nasabah mengisi dan menandatangani Formulir Aplikasi Pembukaan Rekening untuk Deposito Floating
Rate SBI Indonesia serta mengikuti persyaratan & ketentuan yang berlaku di Bank SBI Indonesia.

• di atas 1 bulan sampai dengan 5 bulan hanya akan diberikan suku bunga sebesar suku
bunga LPS yang berlaku.
• di atas 5 bulan sampai dengan 11 bulan maka hanya akan diberikan suku
bunga sebesar suku bunga LPS yang berlaku + 1%
Seluruh ketentuan-ketentuan butir 9 ini akan selalu menyesuaikan dengan Surat kebijaksanaan
Manajemen Bank SBI Indonesia.
10.Bunga Deposito baru akan diberikan kepada nasabah Deposan setiap bulan pada setiap
ulang bulan tanggal jatuh tempo pencairan Deposito Floating Rate SBI Indonesia.

7. Jangka waktu/tenor penempatan Deposito Floating Rate SBI Indonesia adalah 6 dan 12 bulan.

11.Deposito Floating Rate SBI Indonesia dapat dijadikan sebagai agunan pinjaman (cash colaterall
back to back loan) dengan bunga kredit sebesar suku bunga Deposito Floating Rate SBI
Indonesia yang diperoleh Nasabah + persentase penambahan yang diatur dengan Surat
Kebijakan Manajemen Bank SBI Indonesia.

8. Tingkat suku bunga yang ditetapkan adalah sebesar suku bunga LPS yang berlaku +1,75 % p.a.
Untuk tenor 6 bulan dan sebesar suku bunga LPS yang berlaku + 1,50 % p.a. untuk tenor 12
bulan. Tingkat penambahan suku bunga akan mengikuti Surat Kebijakan Manajemen Bank SBI
Indonesia.

12.Nasabah akan diberikan Bilyet Deposito sebagai bukti penyimpanan atas Deposito miliknya.
Nasabah harus menjaga Bilyet Deposito tersebut dengan baik dan segala akibat mengenai
salah dipergunakannya oleh pihak yang tidak berhak adalah menjadi tanggungjawab Nasabah
sendiri.

9. Penutupan sebelumnya berakhirnya tanggal jatuh tempo Deposito diperkenankan dengan
dikenakan penalti sebagai berikut :

13.Penarikan simpanan pada saat tanggal jatuh tempo dilakukan dengan menyerahkan kembali
ASLI Bilyet Deposito. Apabila terjadi kehilangan atas Bilyet Deposito tersebut, maka nasabah
harus membuat surat pernyataan tertulis bermaterai cukup yang menyatakan kehilangan Bilyet
Deposito serta membebaskan Bank apabila terjadi penyalahgunaan atas Bilyet Deposito tersebut.
Surat pernyataan tersebut harus dilampiri Surat Keterangan Kehilangan dari pihak Kepolisian.

6. Jumlah minimum penempatan adalah Rp 100 juta dengan kelipatan penambahan yang diperkenankan
adalah Rp 10 juta atau sesuai dengan Surat Kebijakan Manajemen Bank SBI Indonesia.

Tenor 6 Bulan ;

• Sampai dengan 1 bulan maka hanya akan diberikan suku bunga sebesar suku bunga DOC yang
berlaku.
• di atas 1 bulan sampai dengan 5 bulan hanya akan diberikan suku bunga sebesar suku
bunga LPS yang berlaku.
Tenor 12 bulan ;

• sampai dengan 1 bulan maka hanya akan diberikan suku bunga sebesar suku bunga DOC yang
berlaku.

14.Penarikan simpanan pada saat jatuh tempo dapat dilakukan oleh pihak yang dikuasakan oleh
Nasabah dengan Surat Kuasa, dengan Nasabah melepaskan Bank dari segala bentuk tuntutan
apapun atas diterbitk annya surat kuasa tersebut.
15.Apabila terdapat perubahan alamat korespondensi, maka Nasabah
pemberitahuan secara tertulis kepada pihak Bank.

harus memberikan

DEPOSITO RECURRING SBI INDONESIA
1. Nama produk adalah Deposito Recurring SBI Indonesia. Dipasarkan dalam mata uang rupiah.
2. Deposito Recurring SBI Indonesia adalah deposito dengan setoran yang dilakukan setiap bulan dalam
jangka waktu tertentu dalam valuta Rupiah dengan perkiraan Target Dana yang ditentukan oleh
Nasabah pada saat pembukaan rekening. Target Dana baru dapat dicairkan pada saat jangka waktu
deposito berakhir.
3. Deposito Recurring SBI Indonesia berlaku di seluruh kantor Bank SBI Indonesia .
4. Deposito Recurring SBI Indonesia berlaku bagi semua Nasabah Perorangan, baik Nasabah
Eksisting maupun Nasabah Baru.
5. Nasabah yang berhak mengikuti Produk ini adalah semua nasabah yang telah memiliki rekening
Tabungan atau rekening Giro di Bank SBI Indonesia serta memenuhi persyaratan dan ketentuan yang
berlaku pada pembukaan Deposito di Bank SBI Indonesia.
6. Nasabah mengisi dan menandatangani Formulir Aplikasi Pembukaan Rekening untuk Deposito
Recurring SBI Indonesia serta mengikuti persyaratan & ketentuan yang berlaku di Bank SBI Indonesia.
7. Setoran Deposito Recurring SBll dilakukan setiap bulan pada tanggal yang telah disepakati dengan
jumlah setoran minimal Rp. 100.000,- atau jumlah lainnya dengan kelipatan Rp. 50.000,- atau
sesuai dengan Surat Kebijakan Manajemen Bank SBI Indonesia. Setoran Deposito Recurring SBI
Indonesia wajib dilakukan setiap bulan sekali.
8. Untuk menjaga kesinambungan dan kelanjutan kepesertaan Deposito ini, maka terlebih dahulu Nasabah
diwajibkan memiliki rekening Tabungan atau Giro pada Bank SBI Indonesia sebagai rekening induk
dengan jumlah saldo dana yang cukup untuk dapat dilakukan pendebetan rutin setiap bulannya
dengan cara Standing Instruction ke rekening Deposito Recurring SBI Indonesia milik Nasabah.
9. Dalam hal Nasabah tidak memiliki jumlah saldo dana yang cukup pada rekening induk miliknya untuk dapat
dilakukan pendebetan rutin setiap bulannya selama 3 (liga) bulan berturut turut ke Rekening Deposito
Recurring SBI Indonesia miliknya, maka rekening Deposito Recurring SBI Indonesia Nasabah akan
ditutup serta Nasabah tidak akan diberikan bunga. Saldo rekening Deposito Recurring SBI Indonesia
Nasabah akan dipindahkan kepada rekening induk Nasabah (Tabunganl/Giro).

BAB I :
SYARAT-SAYARAT KHUSUS SBI INDONESIA VALAS

10.Jangka waktu/tenor penempatan Deposito Recurring SBI Indonesia adalah 12 buIan maksimum
60 bulan.
11.Penutupan sebelum berakhirnya tanggal jatuh tempo Deposito dapat diperkenankan dengan
syarat dana telah mengendap minimal selama 6 bulan, dan akan dikenakan penalti dengan
diberikan bunga yang berlaku dipotong potongan sebesar 2 % atau sesuai dengan Surat
Kebijakan Manajemen Bank SBI Indonesia.
12.Besarnya suku bunga Deposito Recurring SBI Indonesia saat ini adalah sesuai dengan Surat
Kebijakan Manajemen Bank SBI Indonesia dan dapat berubah setiap saat sesuai dengan
tingkat suku bunga yang berlaku.
13.Bunga Deposito baru akan diberikan kepada Nasabah pada tanggal jatuh tempo pencairan
Deposito Recurring SBI Indonesia.
14.Nasabah akan diberikan Surat Pemilikan Deposito Recurring sebagai bukti penyimpanan
atas Deposito miliknya. Nasabah harus menjaga bukli pemilikan Deposito tersebut dengan
baik dan segala akibat mengenai salah dipergunakannya oleh pihak yang tidak berhak
adalah menjadi tanggungjawab Nasabah sendiri.
15.Penarikan simpanan pada saat tanggal jatuh tempo dilakukan dengan menyerahkan kembali
ASLI Surat Pemilikan Deposito Recurring. Apabila terjadi kehilangan atas Surat Pemilikan
Deposito Recurring tersebut, maka Nasabah harus membuat surat pernyataan tertulis
bermaterai cukup yang menyatakan kehilangan Surat Pemilikan Deposito Recurring serta
membebaskan Bank apabila terjadi penyalahgunaan alas Surat Pemilikan Deposito Recurring
tersebut. Surat pernyataan tersebut harus dilampiri dengan Surat Keterangan Kehilangan
dari pihak Kepolisian.
16.Penarikan simpanan pada saat jatuh tempo dapat dilakukan oleh pihak yang dikuasakan
oleh Nasabah dengan Surat Kuasa, dengan Nasabah melepaskan pihak Bank dari segala
bentuk tuntutan apapun atas diterbitkannya surat kuasa tersebut.
17.Apabila terdapat perubahan alamat korespondensi, maka nasabah harus memberikan
pemberitahuan secara tertulis kepada pihak Bank.

CHAPER I :
SPECIAL TERMS AND CONDITIONS SBI INDONESIA VALAS

1.1. Setiap penarikan dari suatu rekening hanya dilakukan oleh Pemilik Rekening atau wakil-wakil
resminya dan hanya dapat dilakukan dengan menggunakan :
a. Formulir yang dimiliki oleh Bank SBI Indonesia untuk Pemilik Rekening untuk tujuan itu atau,
b. Surat Kuasa pada formulir di atas, dimana dengan ditandatanganinya Surat Kuasa tersebut
oleh penandatangan yang berwenang/Authorized Signer, maka pemegang/ pemilik rekening
dengan ini memberi kuasa untuk menarik sejumlah uang dalam rekening tersebut kepada
Penerima Uang/Penerima Kuasa.
c. Suatu pemberitahuan tertulis yang memuat semua informasi yang di perlukan untuk diberikan
dalam bentuk di dalam klausula dokumen ini.
Jika terjadi penarikan-penarikan yang melebihi dana yang tersedia berkenaan dengan rekening
yang bersangkutan, penarikan itu tidak akan dilaksanakan oleh Bank.

1.1. All withdrawals may only be made by the Account Holder or its legal or its legal
… . . representatives using the following forms :
a. Forms issued by the Bank for its Account Holders for intended purposes only, or
b. Power of Attorney issued by the account holder as the authorized signer to give
authority to a third party/beneficiary/recipient to withdraw amounts of funds from
the specific account on his or her behalf.
c. Written notices containing all necessary information acceptable for issue that is
included in the clauses of this document.
In the event that withdrawals exceed the funds available in the account, the Bank will not honor
the execution of the orders.
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SYARAT DAN KETENTUAN PRODUK-PRODUK
BANK SBI INDONESIA
CHAPER I :
SPECIAL TERMS AND CONDITIONS SBI INDONESIA VALAS (continued)

BAB I :
SYARAT-SAYARAT KHUSUS SBI INDONESIA VALAS (lanjutan)
1.2.Setiap penarikan hanya dapat dilakukan di Counter Teller dan setiap transfer hanya dapat
dilakukan dengan Telegraphic Transfer (TT) melalui cabang-cabang Bank.
1.3.Kurs yang berlaku saat pemilik rekening melakukan penyetoran, penarikan, pendebetan untuk
pembebanan biaya dalam valuta yang berbeda atau aktivitas lainnya yang bisa
dipersamakan dengan itu adalah·menggunakan kurs yang berlaku sesuai kebijakan Bank.
1.4.Risiko, program penjaminan pemerintah, metode perhitungan bunga dan biaya-biaya
SBI INDONESIA VALAS :
a. SBI INDONESIA VALAS memiliki risiko terpengaruh penurunan atau penurunan nilai tukar
terhadap nilai tukar yang berlaku umum.
b. SBI INDONESIA VALAS termasuk dalam program penjaminan pemerintah sesuai ketentuan
dan peraturan pemerintah.
c. Perhitungan bunga berdasarkan saldo rata-rata harian.
d. Biaya administrasi, provisi penarikan Bank Notes, pencetakan statement, biaya Telegraphic
Transfer dan biaya lainnya yang ada, adalah berdasarkan daftar tarif Bank.
e. Bagi pemilik rekening, apabila terjadi perbedaan pencatatan, maka yang
dipergunakan adalah catatan pada Bank.
1.5.Pemilik Rekening harus memberltahukan Bank dengan segera mengenai penemuan bahwa
perintah pembayaran yang dikeluarkan oleh Pemilik Rekening telah dicuri, hilang atau salah
penempatan, pemberitahuan tersebut dibuat atau ditegaskan pada Formulir Penghentian
Pembayaran Bank yang dirancang untuk maksud ini dan sesuai dengan Peraturan Bank
Indonesia, dengan disertai dan didukung oleh Surat Keterangan Kepolisian yang diperlukan.
1.6.Biaya jasa bulanan tambahan dikenakan berkenaan dengan suatu Rekening jika Pemilik
Rekening lalai mempertahankan Saldo minimum yang berlaku pada Bank. Apabila ternyata
selama 3 (tiga) bulan jumlah saldo yang telah ditetapkan tersebut tidak terpenuhi, maka Bank
berhak sepenuhnya untuk menutup rekening yang bersangkutan, dengan atau tanpa
pemberitahuan terlebih dahulu.
1.7.Pemilik Rekening dengan ini menguasakan Bank, sepanjang diizinkan sepenuhnya oleh
hukum, pada setiap waktu dan tanpa pemberitahuan sebelumnya kepada Pemilik Rekening
untuk menggabungkan dan mengkonsolidasikan semua atau suatu Rekening. Selanjutnya, Pemilik
Rekening dengan ini menyetujui bahwa Bank dapat setiap waktu menurut kebijaksanaannya
menukarkan mata uang suatu atau semua rekening jika tidak dalam rupiah ketika itu ke dalam
rupiah.
1.8.Pemilik rekening bertanggungjawab secara penuh terhadap setiap surat kuasa atau surat yang
dapat dipersamakan dengan itu yang diterbitkan oleh pemilik rekening. Bank dibebaskan dari
segala bentuk tuntutan yang dikarenakan penyalahgunaan surat kuasa (atau sejenisnya) tersebut.
1.9.Untuk mencapai keputusan mengenai suatu perselisihan, baik Bank maupun Pemilik Rekening
menyetujui untuk memilih tempat kediaman hukum yang tetap dan sah pada Kantor Panitera
Pengadilan Negeri yang mempunyai yurisdiksi atas kantor Bank dimana Pemilik Rekening
membuka rekeningnya dan Undang-undang Indonesia berlaku, kecuali jika Bank sebagai
penggugat memberikan preferensi kepada pengadilan asing yang mempunyai yurisdiksi
berkenaan dengan Pemilik Rekening, yang dalam hal demikian berlaku Undang-undang
yurisdiksi asing tersebut.

1.2.All account withdrawals may only be made at the bank teller's counter and every transfer may
be made only by Telegraphic Transfer trough Banks branches.
1.3.The bank will only use the bank 's applicable exchange rate for customer deposits,
withdrawals, customer debits in other currency payments or any other banking
activities.
1.4.Risk, goverment blanket quarrantee program, interest calculation method
and tarrif of SBI INDONESIA VALAS :
a. SBI INDONESIA VALAS have risk by being influenced by decreasing
or increasing of general prevailling exchange rates.
b. SBI INDONESIA VALAS is under goverment blanket guarantee program in the
prevailing goverment stipulation and regulation.
c. Interest calculation method under Average Balance.
d. Administration tariff, Bank Notes withdrawal provision, Telegraphic Transfer tariff
and other cost, based on Banks tariff list.
e. In the event of any discrepancies in the information of the account for account
holders, the bank will apply the bank's record as the valid record of the account.
1.5.Account holders must immediately inform the bank if he or she discovers that
the payment order issued by the account holder was stolen, lost or miss allocated. The
notice shall be made or confirmed in the form of a bank payment termination, as required
by Bank Indonesia, along with a letter of affidavit from the Police department.
1.6.The account holder may be charged additional monthly service fees if the account is
below the bank's required minimum balance as stipulated in the bank regulation. In the
event that the minimum balance amount is not fulfilled within a 3 (three) months period,
the Bank shall have the full right to close the account, with or without prior notification.
1.7.The Account Holder hereby authorizes the Bank, as permitted by law, at any time and
without prior notice to the Account Holder, to merge and consolidate all or any accounts.
Furthermore, the Account Holder hereby gives consent to the Bank, at anytime, to
change the currency of any or all accounts, particularly accounts in foreign currency to
convert them in Rupiah.
1.8.Customers are fully responsible for every Letter of Attorney or any similar type of letters
issued by the account holders. The Bank shall not be held liable for any claims on
the misuse or misappropriation of Letter of Attorney (or similar type of letters) received.
1.9.To adopt a resolution on the dispute which may arise, the Bank and Account Holder shall
agree to choose a permanent and legal domicile at the Clerk Office of the District
court having jurisdiction over the Bank Office where the Account Holder originally had
opened the account and the prevailing laws of the Republic of Indonesia, unless the
Bank act as the Plaintiff giving preference to any foreign court having jurisdiction over
the Account Holder, in the matter, the jurisdiction law shall apply.

Disclaimer.

Disclaimer.

Perjanjian ini dibuat dalam 2 (dua) naskah, masing·masing dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa lnggris. Baik naskah
dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa lnggris kedua-keduanya berlaku sah, akan tetapi dalam hal terjadi sengketa
akibat dari pelaksanaan atau penafsiran Perjanjian ini, maka naskah yang berlaku adalah naskah Bahasa Indonesia.

This Agreement is made in 2 (two) counterparts, each written in Indonesian language and English. The Indonesian
and English versions shall validly apply, however, in case of discrepancy in the performance or interpretation of this
Agreement, the Indonesian version shall apply.

ATM/DEBIT BANK SBI INDONESIA
PERSYARATAN-PERSYARATAN PERMOHONAN KARTU ATM/DEBIT BANK SBI INDONESIA
PT. SBI Indonesia, (selanjutnya disebut Bank) akan menerbitkan kartu ATM/Debit Bank SBI
Indonesia atas permintaan calon pemegang kartu dengan syarat-syarat sebagai berikut :
1. Calon pemegang Kartu ATM/Debit Bank SBI Indonesia telah memiliki rekening pada Bank SBI
Indonesia.
a. Tabungan yang penarikannya dilakukan sendiri.
b. Giro Rupiah Perorangan, yang penarikannya dilakukan sendiri.
2. Telah memiliki KTP/SIM/Paspor/Kartu Pelajar (khusus untuk pelajar Sekolah Menengah Umum).
3. Pemegang kartu ATM/Debit Bank SBI Indonesia wajib membayar biaya pembuatan kartu dan biaya
administrasi bulanan kartu yang besarnya ditentukan oleh Bank. Biaya tersebut akan langsung
dibebankan bank ke rekening pemegang kartu.

9. Untuk pemilik rekening Giro Gabungan ataupun Tabungan Gabungan yang penarikannya dilakukan sendiri maka
Bank hanya dapat menerbitkan Kartu ATM/Debit Bank SBI Indonesia kepada salah satu nama pemegang rekening
sebagaimana yang telah diminta dalam Permohonan Pembukaan Rekening Giro Gabungan atau Tabungan
Gabungan.

SYARAT DAN KETENTUAN PEMEGANG KARTU ATM/DEBIT BANK SBI INDONESIA
Atas setiap penerbitan kartu ATM/Debit Bank SBI Indonesia oleh Bank, maka pemegang kartu
ATM/Debit Bank SBI Indonesia (selanjutnya disebut "Pemegang Kartu") akan tunduk pada
ketentuan- ketentuan sebagai berikut :
1. Kartu ATM/Debit Bank SBI Indonesia tetap milik Bank dan segera harus dikembalikan kepada Bank
tanpa syarat jika diminta oleh Bank.
2. Kartu ATM/Debit Bank SBI Indonesia hanya untuk keperluan Pemegang Kartu dan tidak dapat
dipindahtangankan dengan cara apapun juga. Segala akibat atas penyalahgunaan kartu akan menjadi
tanggung jawab sepenuhnya Pemegang Kartu
3. Kartu ATM/Debit Bank SBI Indonesia tidak dapat dipergunakan untuk tujuan-tujuan selain untuk
transaksi-transaksi yang telah ditentukan oleh Bank
4. Bank akan memberikan nomor sandi pribadi/Personel lndentification Number (PIN) kepada
Pemegang Kartu Wajib merahasiakan dengan sebaik-baiknya dengan nomor PIN yang dikeluarkan
oleh Bank dan tidak akan memberitahukan nomor PIN tersebut kepada siapapun juga, Segala akibat
penyalahgunaan PIN tersebut adalah tanggung jawab Pemegang Kartu sepenuhnya.
5. Dalam hal Kartu ATM/Debit Bank SBI Indonesia dicuri atau hilang, maka Pemegang Kartu
Wajib memberitahukan secepatnya kepada Bank selama jam kerja Bank dan disertai Penegasan
secara tertulis yang ditandatangani oleh Pemegang Kartu, Surat Penegasan tersebut dibuat
dalam bentuk dan visi yang dapat diterima oleh Bank. Jika Pemegang Kartu tidak dapat datang
langsung ke Bank, maka pemberitahuan tersebut dapat dilakukan melalui telepon yang disertai
dengan pemberian surat penegasan kepada Bank dan surat pemblokiran dalam waktu
selambat-lambatnya 24 jam (dua puluh empat) jam setelah pemberitahuan mengenai kehilangan
kartu ATM/Debit Bank SBI Indonesia harus dilampiri dengan surat asli laporan kehilangan
dari kepolisian setempat. Setiap pemberitahuan mengenai kehilangan kartu ATM/Debit Bank
SBI Indonesia baik pemberitahuan secara langsung maupun lewat telepon akan diikuti
dengan pemblokiran oleh pihak Bank terhadap kartu ATM/Debit Bank SBI Indonesia yang
bersangkutan.
6. Keluhan Pemegang Kartu ATM/Debit Bank SBI Indonesia yang disampaikan kepada Bank
dalam waktu 1 (satu) bulan atau lebih setelah transaksi tidak akan dilayani oleh Bank.
7. Semua transaksi yang dilakukan dengan mempergunakan Kartu ATM/Debit Bank SBI tersebut,
baik dipergunakan dengan atau tanpa sepengetahuan Pemegang Kartu bagaimanapun
pelaksanaannya menjadi tanggung jawab penuh pemegang Kartu.
8. Pemegang Kartu hanya dapat mempergunakan Kartu ATM/Debit Bank SBI Indonesia untuk
melakukan penarikan uang atau transaksi-transaksi lainnya sebagaimana dimaksud didalam
butir 3 ketentuan-ketentuan ini selama saldo Pemegang Kartu pada Bank mencukupi.

12.Pemegang Kartu akan bertanggung jawab dan harus segera membayar kembali kepada Bank
apabila Pemegang Kartu telah menarik uang atau melakukan transaksi lainnya dengan
menggunakan kartu ATM/Debit Bank SBI Indonesia, dimana bank menemukan kesalahan
terhadap transaksi tersebut baik karena suatu perbuatan yang disengaja (fraund) maupun tidak
disengaja atau sebab apapun juga. Untuk keperluan tersebut, Pemegang Kartu dengan ini
memberikan kuasa kepada Bank untuk mendebet rekening Tabungan/Giro atau rekening lainnya
atas nama Pemegang Kartu pada bank setiap saat sebagai pembayaran kembali tersebut.

10.Keterangan dan perhitungan dari Bank berkenan dengan jumlah uang yang merupakan
kewajiban yang harus dibayarkan oleh Pemegang Kartu kepada Bank sebagai akibat dari
penggunaan Kartu ATM/Debit Bank SBI Indonesia tersebut dan catatan-catatan Bank mengenai
semua transaksi yang dilakukan dengan menggunakan Kartu ATM/Debit Bank SBI Indonesia
merupakan bukti yang sempurna dan mengikat pemegang Kartu untuk semua Tujuan.
11.Bank tidak bertanggung jawab atas segala kerugian yang timbul karena kerusakan dan atau
kegagalan bekerjanya mesin Kartu ATM/Debit Bank SBI Indonesia akibat hal-hal diluar
kekuasaan Bank.

13.Bank setiap saat berhak untuk memblokir, membatalkan, menarik atau memperbaharui kartu
dan / rekening pemegang kartu dalam bentuk apapun tanpa harus memberi alasan berupa
apapun.
14.Apabila Pemegang Kartu tidak ingin menggunakan Kartu ATM/Debit Bank SBI Indonesia lagi,
maka Pemegang Kartu wajib memberitahukan kepada Bank secara tertulis dan Kartu ATM/Debit
Bank SBI Indonesia tersebut harus diserahkan kembali kepada Bank. Pengakhiran atas
penggunaan ATM/Debit Bank SBI Indonesia tersebut berlaku sejak surat pemberitahuan yang
ditandatangani oleh Pemegang Kartu diterima oleh Bank.
15.Bank Berhak mengakhiri penggunaan Kartu ATM/Debit Bank SBI Indonesia secara sepihak
apabila Pemegang Kartu tidak memenuhi syarat dan ketentuan Pemegang Kartu ATM/Debit
Bank SBI Indonesia.
16.Apabila Kartu ATM/Debit Bank SBI Indonesia tidak diambil dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak
permohonan diajukan, maka Kartu ATM/Debit Bank SBI Indonesia akan dimusnahkan oleh Bank.
Pemegang Kartu wajib membayar biaya administrasi yang didebet langsung dari rekening Pemegang
Kartu sebesar jumlah yang ditentukan oleh Bank. Untuk keperluan ini maka Pemegang Kartu
dengan ini memberikan kuasa kepada Bank untuk mendebit rekening dalam bentuk apapun yang
dimiliki oleh Pemegang Kartu.
17.Setiap Penggunaan Kartu ATM/Debit Bank SBI Indonesia telah meninggalnya Pemegang Kartu, jika
ada menjadi tanggung jawab ahli waris yang sah dari Pemegang Kartu.
18.Penggunaan Kartu ATM/Debit Bank SBI Indonesia harus tunduk pada ketentuan-ketentuan dan
peraturan-peraturan yang berlaku pada Bank serta syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang
mengatur semua jasa fasilitas dan transaksi yang dicakup oleh Kartu ATM/Debit Bank SBI
Indonesia.
19.Bank setiap saat berhak mengubah, melengkapi atau mengganti syarat-syarat dan ketentuan
ketentuan ini dan mengikat Pemegang Kartu. Setiap perubahan atas syarat dan ketentuan ini
mengikat Pemegang Kartu.
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SYARAT DAN KETENTUAN PRODUK-PRODUK
BANK SBI INDONESIA
SMS BANKING BANK SBI INDONESIA
PERSYARATAN-PERSYARATAN PENDAFTARAN SMS BANKING BANK SBI INDONESIA
1. Memiliki rekening di Bank SBI Indonesia.
a. Tabungan.
b. Giro Perorangan.
2. Memiliki Nomor Handphone yang sudah terdaftar dimasing - masing operator.
3. Data pada masing-masing operator harus sama dengan data pada Bank.
4. Telah memiliki KTP SIM/Pasport/Kartu Pelajar (khusus untuk pelajar Sekolah Menengah Umum)
SYARAT KETENTUAN PENDAFTARAN SMS BANKING BANK SBI INDONESIA SEBAGAI BERIKUT :
1. Layanan SMS Banking Bank SBI Indonesia hanya untuk pemilik Tabungan dan Giro
Perorangan yang telah mengisi aplikasi pendaftaran SMS Banking Bank SBI
Indonesia melalui Customer Service.
2. Pengguna layanan SMS Banking Bank SBI Indonesia tunduk pada ketentuan
umum Tabungan dan Giro Perorangan.
3. Pengguna layanan SMS Banking Bank SBI Indonesia yang telah terdaftar akan
menerima notifikasi via SMS untuk memasukkan TIN (Telephone Identification
Number) enam digit nomor untuk pengamanan aktifitas transaksi dan apabila berhasil
pengguna akan menerima notifikasi via SMS "Layanan SMS Banking anda telah aktif
tgl/bln/tahun/jam"
4. Pengguna layanan SMS Banking Bank SBI Indonesia tidak diperkenankan
meminjamkan /memindahtangankan card telephone celular dan memberitahukan TIN
kepada siapapun dengan cara apapun.

INTERNET BANKING BANK SBI INDONESIA
1. Nama Produk adalah Layanan Internet Banking Bank SBI Indonesia.
2. Layanan Internet Banking Bank SBI Indonesia berlaku bagi semua Nasabah
Perorangan Bank SBI Indonesia berkewarganegaraan WNI, baik eksisting maupun
baru.
3. Nasabah terlebih dahulu wajib memiliki Kartu ATM/ Debit Bank SBI Indonesia sebelum
dapat menggunakan layanan Internet Banking Bank SBI Indonesia.
4. Nasabah yang berhak mengikuti Produk Layanan ini adalah semua nasabah yang
telah memenuhi persyaratan dan ketentuan yang berlaku pada pembukaan
rekening untuk produk layanan Internet Banking di Bank SBI Indonesia dan
Nasabah mengisi dan menandatangani Formulir Aplikasi Pembukaan Rekening untuk
Produk Layanan Internet Banking Bank SBI Indonesia serta mengikuti persyaratan &
ketentuan yang berlaku di Bank SBI Indonesia.
5. Nasabah harus mengisi semua data yang dibutuhkan untuk setiap transaksi secara
benar dan lengkap. Nasabah wajib dan bertanggung jawab untuk memastikan
kelengkapan dan ketepatan instruksi transaksi. Bank SBI Indonesia tidak bertanggung
jawab terhadap segala akibat apapun yang timbul karena ketidaklengkapan, atau
ketidaktepatan instruksi dari Nasabah.
6. Nasabah setuju untuk tidak membantah keabsahan, kebenaran atau keaslian bukti
instruksi dan komunikasi yang ditransmisi secara elektronik antara kedua belah pihak,
termasuk dokumen dalam bentuk catatan komputer atau bukti transaksi Bank,
tape/cartridge, print out komputer, salinan atau bentuk penyimpanan informasi yang
lain, dan semua alat atau dokumen tersebut merupakan satu-satunya alat bukti yang
sah atas transaksi-transaksi perbankan melalui Internet Banking Bank SBI Indonesia,
kecuali Nasabah dapat membuktikan sebaliknya".
USER ID, PASSWORD, MobllelD DAN KEWAJIBAN NASABAH
7. Kewajiban nasabah yang akan menggunakan layanan internet banking harus memiliki,
email address dan nomor telepon selular / Hand Phone yang tercatat di Bank SBI
Indonesia.
8. Apabila Nasabah meninggalkan terminal dalam keadaan aktif (log-on), maka secara
otomatis dalam waktu 1O menit sistem Bank akan mengakhiri akses Internet
Banking Bank SBI Indonesia tersebut, untuk mencegah penyalahgunaan oleh pihak
yang tidak berwenang.
9. Nasabah wajib mengamankan User ID, Password dan MobileID dengan cara:
a. Tidak memberitahukan dan menyerahkan User ID, Password dan MobileID kepada
orang lain.
b. Tidak menuliskan User ID dan Password pada meja, terminal atau
menyimpannya dalam bentuk tertulis atau pada aplikasi komputer atau sarana
penyimpanan lainnya yang memungkinkan untuk diketahui oleh orang lain.
c. User ID dan Password harus digunakan dengan hati-hati agar tidak diketahui oleh
orang lain.
d. Pembuatan password tidak menggunakan kata/symbol yang umum dapat diketahui orang lain.
10.Nasabah bertanggung jawab sepenuhnya terhadap semua instruksi transaksi yang terjadi
berdasarkan penggunaan User ID dan Password yang dimiliki oleh Nasabah, kecuali Nasabah
dapat membuktikan sebaliknya.
11.Nasabah wajib untuk segera memberitahukan kepada Bank apabila User ID dan atau
Password tersebut telah diketahui oleh orang lain. Petugas Bank akan
menindaklanjuti laporan tersebut dengan memblokir User ID Internet Banking
Nasabah ybs. Segala instruksi transaksi berdasarkan penggunaan User ID dan
Password yang terjadi sebelum pejabat yang berwenang Bank menerima secara
tertulis laporan tersebut merupakan tanggung jawab sepenuhnya dari Nasabah.
ELECTRONIC MAIL (''E-MAIL'')
12.Nasabah akan memberikan alamat E-Mail pada saat melakukan registrasi Internet
Banking Bank SBI Indonesia yang akan digunakan oleh Bank selain untuk
mengirimkan:
a. Nomor Aktivasi Nasabah.
b. lnformasi transaksi yang telah dilakukan melalui Internet Banking Bank SBI
Indonesia.
13.Bank tidak menjamin keamanan informasi atau data yang dikirim kepada Bank
melalui E-Mail address yang tidak terdaftar pada Internet Banking Bank SBI
Indonesia.
PEMBLOKIRAN USER ID DAN PASSWORD INTERNET BANKING
14.User ID dan Password Nasabah akan diblokir jika terjadi hal-hal sebagai berikut:
a. Apabila Nasabah salah memasukkan Password sebanyak 3 kali dalam atau pada
saat login.
b. Apabila Nasabah tidak menggunakan fasilitas Internet Banking Bank SBI
Indonesia selama 45 hari sejak dikirimnya registrasi di Customer Service Cabang.
c. Apabila Nasabah salah memasukkan Nomor Aktivasi MobileID (secure ID yang
dikirimkan ke nasabah via HP) sebanyak 3 kali.
d. Apabila Nasabah salah memasukkan MobileID sebanyak 3 kali ketika melakukan
aktivasi fasilitas MobileID untuk transaksi keuangan.Apabila User ID dan atau
Password Nasabah hilang dan telah dilaporkan oleh Nasabah secara tertulis
untuk dilakukan pemblokiran.
LIMIT
15.Pada saat ini limit transaksi yang dapat dilakukan oleh Nasabah melalui Internet Banking Bank
SBI Indonesia merupakan satu kesatuan dengan limit produk yang diakses oleh Nasabah, Bank
atas pertimbangannya sendiri berhak setiap saat untuk mengubah besar limit untuk setiap
transaksi. Limit yang berlaku akan ditetapkan dalam SK Direksi atau melalui hasil Rapat ALCO
bila ada perubahan.

5. Pengguna layanan SMS Banking Bank SBI Indonesia bertanggung jawab
sepenuhnya atas semua transaksi yang dilakukan dengan menggunakan SMS
Banking Bank SBI Indonesia.
6. Pendaftar harus datang sendiri ke Bank SBI Indonesia dan tidak dapat diwakilkan.
7. Pengguna layanan SMS Banking Bank SBI Indonesia yang telah mendaftar dapat
menggunakan fasilitas dalam aktivitas transaksi. Dengan demikian pengguna SMS
Banking Bank SBI Indonesia memberi kuasa sepenuhnya kepada Bank SBI Indonesia
untuk mendebit rekening pengguna SMS Banking Bank SBI Indonesia atas segala
transaksi sesuai dengan catatan transaksi yang ada di Bank SBI Indonesia.
8. Bank SBI Indonesia berhak mengadakan perubahan-perubahan pada syarat dan
ketentuan umum ini tanpa pemberitahuan terlebih dahulu dan perubahan-perubahan
tersebut mulai mengikat sejak saat berlaku.
9. Pengguna layanan SMS Banking Bank SBI Indonesia menerima catatan-catatan
transaksi dari Bank SBI Indonesia dan menyetujui segala yang dimaksud.
10.Pengguna layanan SMS Banking Bank SBI Indonesia yang menginginkan berhenti
menggunakan layanan SMS Banking Bank SBI Indonesia, harus mengajukan surat
penghentian penggunaan layanan SMS Banking Bank SBI Indonesia kepada
Customer Service.
11.Semua wewenang dan kuasa yang diberikan oleh pengguna SMS Banking Bank SBI Indonesia
berdasarkan syarat-syarat dan Ketentuan Umum ini tidak dapat dicabut kembali dengan
melepaskan Hak alas Pasal 1813,1814 dan 1816 Kitab Undang- Untang Hukum Perdata yang
berlaku di Republik Indonesia.
TRANSAKSI INTERNET BANKING BANK SBI INDONESIA
16.Untuk dapat menggunakan fasilitas Internet Banking Bank SBI Indonesia, Nasabah harus
memiliki identitas pengguna Internet Banking Bank SBI Indonesia ("User ID") dan nomor
Password Internet Banking Bank SBI Indonesia ("Password"). Password dibuat sendiri pada
saat Nasabah melakukan registrasi di Customer Service Cabang, sedangkan User ID akan
dikirim ke email. User ID yang diberikan oleh Bank bersifat permanen dan tidak dapat
diubah.
17.Setiap Login harus mencantumkan password sebagai bagian dari pemeriksaan
keamanan transaksi nasabah. Jika terjadi kesalahan password sebanyak 3 (tiga) kali
maka User ID akan terblokir.
18.Konfirmasi terlebih dahulu untuk memastikan bahwa data yang dimasukkan oleh nasabah
sudah benar atau salah. Sebagai tanda konfirmasi, nasabah harus memasukkan MobileID
(yang dikirim by system melalui ponsel/sms atau internet/email) dan menekan tombol
"Kirim" dan Nasabah mempunyai kesempatan untuk membatalkan data tersebut dengan
menekan tombol ''Batal". Selanjutnya, untuk setiap transaksi finansial,nasabah akan
menerima informasi yang menyatakan transaksi telah berhasil atau gagal beserta nomor
referensi.
19.Time Out secara otomatis akan ditampilkan oleh sistem dengan terjadinya automatic logout
jika tidak ada aktivitas selama 1O menit.
20.Setiap data transaksi yang mendapat konfirmasi "Kirim" dari Nasabah yang tersimpan
dalam pusat data Bank merupakan data yang benar yang diterima sebagai bukti atas
instruksi dari Nasabah kepada Bank untuk melaksanakan transaksi yang dimaksud, kecuali
Nasabah dapat membuktikan sebaliknya.
21.Bank menerima dan menjalankan setiap instruksi dari Nasabah sebagai instruksi yang
sah berdasarkan penggunaan User ID dan Password dan untuk itu Bank tidak
mempunyai kewajiban untuk meneliti atau menyelidiki keaslian maupun keabsahan atau
kewenangan pengguna User ID dan Password atau menilai maupun membuktikan
ketepatan maupun kelengkapan instruksi dimaksud, dan oleh karena itu instruksi
tersebut sah mengikat Nasabah dengan sebagaimana mestinya, kecuali Nasabah dapat
membuktikan sebaliknya.
22.Nasabah tidak dapat membatalkan semua transaksi yang diinstruksikan kepada Bank yang
telah mendapat konfirmasi "Kirim" dari Nasabah, karena dalam waktu yang sama Bank
langsung memproses instruksi tersebut.
23.Untuk setiap instruksi dari Nasabah atas transaksi yang berhasil dilakukan oleh Internet
banking Bank SBI Indonesia, Nasabah akan mendapatkan bukti transaksi berupa nomor
referensi sebagai bukti transaksi tersebut telah dilakukan oleh Bank dengan melakukan
pencetakan dari layar Internet Banking.
24.Bank berhak untuk tidak melaksanakan instruksi dari Nasabah, jika saldo Nasabah di Bank tidak
mencukupi dan rekening telah ditutup, rekening dikenai sita atau diblokir atau berdasarkan
pertimbangan lain dari Bank yang akan diberitahukan kepada nasabah.
KURS
25.lnformasi nilai tukar valuta asing, suku bunga dan kurs lainnya yang disediakan di Internet
Banking Bank SBI Indonesia hanya merupakan indikasi dari kurs yang berlaku saat itu, dan
dapat diubah sewaktu-waktu oleh Bank tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Transaksi
Nasabah dalam mata uang asing menggunakan kurs yang berlaku di Bank pada saat
transaksi dijalankan. Pada awal pelaksanaan program Internet Banking, selain Rupiah, mata
uang asing yang tersedia hanya Dollar Amerika/USD dan Rupee India (INR), untuk tahap
selanjutnya, jenis mata uang dltetapkan dalam SK Direksi tersendiri.
PEMBUKTIAN
26.Nasabah setuju bahwa catatan, print out komputer, salinan atau bentuk penyimpanan informasi
atau data lain sebagai bukti yang sah atas instruksi dari Nasabah, demikian juga sarana
komunikasi lain yang diterima atau dikirimkan oleh Bank.
27.Nasabah setuju untuk tidak membantah keabsahan, kebenaran atau keaslian bukti instruksi
dan komunikasi yang ditransmisi secara elektronik antara kedua belah pihak, termasuk
dokumen dalam bentuk catatan komputer atau bukti transaksi Bank, print out komputer,
salinan atau bentuk penyimpanan informasi yang lain, dan semua alat atau dokumen
tersebut merupakan satu- satunya alat bukti yang sah atas transaksi-transaksi
perbankan melalui Internet Banking SBI Indonesia, kecuali Nasabah dapat membuktikan
sebaliknya (Non Repudiation).
28.Dengan melakukan transaksi melalui Internet Banking SBI Indonesia, Nasabah mengakui semua
komunikasi dan instruksi dari Nasabah yang diterima Bank akan diperlakukan sebagai alat
bukti yang sah meskipun tidak dibuat dokumen tertulis ataupun dikeluarkan dokumen yang
ditandatangani.
BIAYA dan KUASA DEBET REKENING
29.Dengan ini Bank diberi kuasa untuk mendebet rekenlng Nasabah di Bank sebesar nilai
transaksi yang dilakukan Nasabah kepada Bank melalui Internet Banking; dan atau biaya
administrasi bulanan serta biaya transaksi atas penggunaan fasilitas Internet Banking bila
Bank mengenakan biaya.
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SYARAT DAN KETENTUAN PRODUK-PRODUK
BANK SBI INDONESIA
INTERNET BANKING BANK SBI INDONESIA (lanjutan)
30.Bank dapat mengubah, menambah atau menarik biaya-biaya yang dibebankan kepada
Nasabah atas penggunaan fasilitas Internet Banking SBI Indonesia. Bila terdapat biaya yang
dikenakan oleh Bank kepada nasabah, maka biaya tersebut harus ditetapkan berdasarkan
keputusan direksi dan diinformasikan dengan baik ke nasabah melalui media yang dapat
dipergunakan oleh Bank.
FORCE MAJEURE
31.Nasabah akan membebaskan Bank dari segala tuntutan apapun, dalam hal Bank
tidak dapat melaksanakan instruksi dari Nasabah baik sebagian maupun seluruhnya
karena kejadian-kejadian atau sebab-sebab di luar kekuasaan atau kemampuan Bank,
termasuk namun tidak terbatas pada bencana alam, perang, huru-hara, keadaan
peralatan, sistem atau transmisi yang tidak berfungsi, gangguan listrik, gangguan
telekomunikasi, kebijaksanaan pemerintah, serta kejadian-kejadian atau sebab-sebab
lain diluar kekuasaan atau kemampuan Bank.

PENGAKHIRAN LAYANAN
32.Layanan Internet Banking Bank SBI Indonesia akan berakhir jika :
a. Atas keinginan Nasabah :
i . Nasabah menutup semua rekeningn yang ada pada Bank SBI Indonesia atau,
ii. Atas permohonan Nasabah sendiri untuk mengakhiri Layanan Internet Banking
b. Atas keinginan pihak Bank
i...Bank dapat mengakhiri layanan internet Banking Bank SBI Indonesia dengan
…pemberitahuan terlebih dahulu kepada Nasabah, sebagaimana penutupan rekening dalam
…“Ketentuan dan Pedoman Kerja Customer Service” atau,
ii. Apabila terjadi perselisihan antara Bank dengan nasabah.
33.Rekening nasabah ditutup karena DHN.

PHONE BANKING BANK SBI INDONESIA
1. Nama Produk adalah Layanan Phone Banking Bank SBI Indonesia.
2. Layanan Phone Banking Bank SBI Indonesia berlaku bagi semua Nasabah
Perorangan Bank SBI Indonesia berkewarganegaraan WNI, baik eksisting maupun
baru.
3. Nasabah terlebih dahulu wajib memiliki Kartu ATM/ Debit Bank SBI Indonesia sebelum
dapat menggunakan layanan Phone Banking Bank SBI Indonesia.
4. Nasabah yang berhak mengikuti Produk Layanan ini adalah semua nasabah yang
telah memenuhi persyaratan dan ketentuan yang berlaku pada pembukaan
rekening untuk produk layanan Phone Banking di Bank SBI Indonesia dan Nasabah
mengisi dan menandatangani Formulir Aplikasi Pembukaan Rekening untuk Produk
Layanan Phone Banking Bank SBI Indonesia serta mengikuti persyaratan & ketentuan
yang berlaku di Bank SBI Indonesia.
5. Nasabah harus mengisi semua data yang dibutuhkan untuk setiap transaksi secara benar
dan lengkap. Nasabah wajib dan bertanggung jawab untuk memastikan kelengkapan dan
ketepatan instruksi transaksi. Bank SBI Indonesia tidak bertanggung jawab terhadap
segala akibat apapun yang timbul karena ketidaklengkapan, atau ketidaktepatan instruksi
dari Nasabah.
6. Syarat dan Ketentuan Phone Banking SBI Indonesia.
a. Memiliki Kartu ATM/Debit berikut PIN
b. Nasabah harus mengikuti Ketentuan-ketentuan Pemegang Kartu ATM/Debit Bank SBI
Indonesia
c. Setiap Nasabah perorangan yang mempunyai rekening Tabungan/Giro/Deposito di Bank
SBI Indonesia berhak untuk menikmati fasilitas Phone Banking Bank SBI Indonesia.
d. No. Kartu ATM/Debit berikut PIN digunakan untuk transaksi pada Phone Banking.
e. No. Kartu ATM/Debit yang diberikan oleh Bank SBI Indonesia bersifat permanen dan
tidak dapat diubah.
7. Nasabah wajib dan bertanggung jawab untuk memastikan kelengkapan dan ketepatan
instruksi transaksi. Bank SBI Indonesia tidak bertanggung jawab terhadap segala akibat
apapun yang timbul karena ketidaklengkapan, atau ketidaktepatan instruksi dari
Nasabah. Pada setiap transaksi finansial, sistem akan selalu melakukan konfirmasi
terhadap data yang diinput Nasabah dan meminta PIN yang berfungsi sebagai keamanan.
8. Bank SBI Indonesia menerima dan menjalankan setiap instruksi dari Nasabah sebagai
instruksi yang sah berdasarkan penggunaan Nomor Kartu dan PIN ATM/Debit dan untuk
itu Bank SBI Indonesia tidak mempunyai kewajiban untuk meneliti atau menyelidiki
keaslian maupun keabsahan atau kewenangan pengguna Nomer Kartu dan PIN ATM/Debit
atau menilai maupun membuktikan ketepatan maupun kelengkapan instruksi dimaksud, dan
oleh karena itu instruksi tersebut sah mengikat Nasabah dengan sebagaimana mestinya,
kecuali Nasabah dapat membuktikan sebaliknya.
9. Nasabah tidak dapat membatalkan semua transaksi yang diinstruksikan kepada Bank SBI
Indonesia yang telah mendapat konfirmasi secara sistem, karena dalam waktu yang
sama Bank SBI Indonesia langsung memproses instruksi tersebut.
10.Untuk setiap instruksi dari Nasabah atas transaksi yang berhasil dilakukan oleh Bank
SBI Indonesia, Nasabah akan mendapatkan bukti transaksi berupa nomor referensi
sebagai bukti transaksi tersebut telah dilakukan oleh Bank SBI Indonesia.
11.Bank berhak untuk tidak melaksanakan instruksi dari Nasabah, jika saldo Nasabah di Bank
SBI Indonesia tidak mencukupi dan rekening telah ditutup, rekening diblokir berdasarkan
surat instruksi instansi yang berwenang dan Bank akan memberitahukan kepada
nasabah.

15.Nasabah bertanggung jawab sepenuhnya terhadap semua instruksi transaksi yang terjadi
berdasarkan penggunaan Nomor Kartu/Debit dan PIN yang dimiliki oleh Nasabah, kecuali
Nasabah dapat membuktikan sebaliknya.
16.Nasabah wajib untuk segera memberitahukan kepada Bank SBI Indonesia apabila Nomer
Kartu ATM/Debit dan PIN tersebut telah diketahui oleh orang lain. Segala instruksi
transaksi berdasarkan penggunaan Nomor Kartu ATM/Debit dan PIN yang terjadi sebelum
pejabat yang berwenang dari Bank SBI Indonesia menerima secara tertulis laporan
tersebut merupakan tanggung jawab sepenuhnya dari Nasabah.
LIMIT
17.Pada saat ini limit transaksi yang dapat dilakukan oleh Nasabah melalui Phone Banking Bank
SBI Indonesia maksimal adalah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), atau ekuivalen Rp
10.000.000,- bila berbeda jenis mata uang (currency type). Bank SBI Indonesia atas
pertimbangannya sendiri berhak setiap saat untuk mengubah besar limit untuk setiap transaksi
yang akan dituangkan dalam SK Direksi tersendiri dan akan diinformasikan kepada nasabah
melalui pengumuman di cabang atau melalui statement rekening koran bulanan
BIAYA & KUASA DEBET REKENING
18.Dengan ini Bank SBI Indonesia diberi kuasa untuk mendebet rekening Nasabah di Bank SBI
Indonesia sebesar :
a. Nilai transaksi yang dilakukan Nasabah kepada Bank SBI Indonesia melalui
Phone Banking; dan/atau
b. Biaya administrasi bulanan serta biaya transaksi atas penggunaan fasilitas Phone Banking.
19.Kuasa ini akan berakhir apabila Nasabah mengakhiri penggunaan fasilitas Phone Banking Bank SBI
Indonesia dan segala kewajiban Nasabah kepada Bank SBI Indonesia sudah terpenuhi.
PEMBLOKIRAN NOMOR KARTU ATM/DEBIT dan PIN PHONE BANKING
20.Nomor Kartu ATM/Debit dan PIN Nasabah akan diblokir jika terjadi hal-hal sebagai
berikut:
a. Apabila Nasabah salah memasukkan PIN sebanyak 3 kali dalam atau pada saat Login.
b. Apabila Nomer Kartu ATM/Debit dan PIN Nasabah hilang dan telah dilaporkan
oleh Nasabah untuk dilakukan pemblokiran dengan dibuktikan surat dari kepolisian.
Apabila Nasabah ingin mengaktifkan kembali User ID dan Password yang telah diblokir, Nasabah
dapat menemui Customer Service tempat cabang pembukaan rekening nasabah yang
bersangkutan

FORCE MAJEURE
21.Nasabah akan membebaskan Bank dari segala tuntutan apapun, dalam hal Bank tidak
dapat melaksanakan instruksi dari Nasabah baik sebagian maupun seluruhnya karena
kejadian-kejadian atau sebab-sebab di luar kekuasaan atau kemampuan Bank, termasuk
namun tidak terbatas pada bencana alam, perang, huru-hara, keadaan peralatan, sistem
atau transmisi yang tidak berfungsi, gangguan listrik, gangguan telekomunikasi,
kebijaksanaan pemerintah, serta kejadian-kejadian atau sebab-sebab lain diluar kekuasaan
atau kemampuan Bank.
PENGAKHIRAN LAYANAN

KURS
12.lnformasi nilai tukar valuta asing, suku bunga dan kurs lainnya yang disediakan di
Phone Banking Bank SBI Indonesia hanya merupakan indikasi dari kurs yang
berlaku saat itu, dan dapat diubah sewaktu-waktu oleh Bank SBI Indonesia tanpa
pemberitahuan terlebih dahulu.
13.Jenis mata uang (currency type) asing yang berlaku sesuai dengan kebijakan
Bank.
NOMOR KARTU ATM/DEBIT, PIN DAN KEWAJIBAN NASABAH
14.Nasabah wajib mengamankan User ID, Password dan MobileID dengan cara:
a. Tidak memberitahukan dan menyerahkan User ID, Password dan MobileID kepada
orang lain.
b. Tidak menuliskan User ID dan Password pada meja, terminal atau menyimpannya
dalam bentuk tertulis atau pada aplikasi komputer atau sarana penyimpanan
lainnya yang memungkinkan untuk diketahui oleh orang lain.

22.Layanan Phone Banking Bank SBI Indonesia akan berakhir / tidak dapat dipergunakan jika :
a. Atas keinginan Nasabah :
i . Nasabah menutup semua rekening yang ada pada Bank SBI Indonesia atau,
ii. Atas permohonan Nasabah sendiri untuk memblokir rekeningnya sendiri, maka Phone
….Banking tidak dapat bertransaksi finansial, hanya inquiry.
b. Atas keinginan pihak Bank :
i...Bank dapat mengakhiri layanan internet Banking Bank SBI Indonesia dengan
…pemberitahuan terlebih dahulu kepada Nasabah, sebagaimana penutupan rekening dalam
…“Ketentuan dan Pedoman Kerja Customer Service” atau,
ii. Apabila terjadi perselisihan antara Bank dengan nasabah.
iii.Nasabah diblokir karena masuk Daftar Hitam Nasional (DHN). Nasabah tidak dapat
…bertransaksi finansial, hanya inquiry.
23.Rekening nasabah ditutup karena DHN.

c. Harus digunakan dengan hati-hati agar tidak diketahui oleh orang lain.
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INFORMASI TAMBAHAN / ADDITIONAL INFORM ATION (OPTIONAL)
Untuk melayani anda lebih baik, anda dipersilahkan untuk mengisi inf ormasi di baw ah ini :
Please fill in the following in order to help us identity your requirement for better service :
1.

Pendidikan Terakhir Pasangan

SMA atau Sederajat

Your Spouse's

2.

Anggota Keluarga

Pasca Sarjana

Graduate

Prof esional

Post-Graduate

professional (PL. Specify)

Sampai 10 Tahun

11 – 20 Tahun

21 – 45 Tahun

46 – 60 Tahun

Diatas 61 Tahun

Jumlah

Up to 10 years

11 – 20 years

21 – 45 years

Up to 10 years

Up to 10 years

Total

Family Member

3.

Diploma / Sarjana

Non-Graduate

Laki-laki / Male

=

Perempuan / Female

=

Apakah Anda memiliki Kartu Kredit
Do You have a Credit Card

Ya

Tidak

Yes

No

KEPEMILIKAN ASET / ASSETS
4.

Kendaraan Bermotor

Mobil

Lainny a

Car

Others

Tempat Tinggal

Milik Sendiri

Sewa / Kontrak

House you live in

Own

Asuransi Jiwa

< Rp. 20 juta

< Rp. 50 juta

> Rp. 50 juta

Others Investments

< US $ 2.00

< US $ 5.000

> US $ 5.000

Inv estasi Lainny a

< Rp. 20 juta

< Rp. 50 juta

> Rp. 50 - 100 juta

Others Investments

< US $ 2.00

< US $ 5.000

> US $ 5.000 < 10.000

> Rp. 100 – 500 juta

> Rp. 500 juta

< US $ 10.000 – 50.000

> US $ 50.000

Vehicles

5.

6.

7.

8.

Tidak Ada
None

Milik Perusahaan

Rented

Employer's

Aset dalam bentuk lainny a
Any other Assets (Specify)

FASILITAS KREDIT / PINJAMAN / EXCISTIN CREDIT FACILITIES IF ANY
9.

Kendaraan Bermotor

Y a / Yes

Tidak / No

Car Loan

13. Kredit Tanpa Agunan

Y a / Yes

Tidak / No

Y a / Yes

Tidak / No

Y a / Yes

Tidak / No

Y a / Yes

Tidak / No

Consumer Loan

10. Kartu Kredit

Y a / Yes

Tidak / No

Credit Cards

14. Kredit Usaha
Business

11. Kredit Pemilikan Rumah

Y a / Yes

Tidak / No

Housing Loan

15. Perlindungan Hukum
Against security

12. Kredit Pendidikan

Y a / Yes

Credit Cards

Tidak / No

16. Lainny a (sebutkan)
Other (specify)

Tempat / Place

:

Tanggal / Date

:

)

(
Tanda Tangan nasabah
Signature of Customer

SIMPAN / SAVE

Print / Cetak
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