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Nominal Deposito : ..........
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JangkaWaktu : I f bulan 12 bulan

24 bulan
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Pembayaran Bunga
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BNI Debit Card

n Reguler (Dengan Nama)

n Instant (l-anpa Nama)

n Instant (Desain Tertentu Dengan Nama)

fenis BNI Debit Card

n sitver n cotd n Ptatinum n
BNI e-Banking
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Auto Debet Setoran

No.Rekening Tujuan :

Atas Nama :

Besarnya Auto Debet Setoran Perbulan : Rp.

JangkaWaktu ,l I I lbulan

TanggalPendebetan:l | |

Auto Debet Tagihan (PLN, Telkom, Telkomsel, dll)

1. Pembayaran : ............ .............. ..............

Nomor Pelanggan :

Nama Pelanggan :

2. Pembayaran :

Nomor Pelanggan :

n

n BNt Internet Banking , f] sMS-secure fJ 
"obile-secure 

I u-secure

BNI SMS Banking

No. HP i

BNI Mobile Banking
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Nama Pelanggan: ......
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Sweep Account Online
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NomorRekeninsKredit,l I | | | | | | | | |

Layanan Cash Management (khusus Nasabah Non Perorangan)

fl eNl Direct fl er.rl Virtual Account n BNI Account Sweep

No. HP :

SMS Notifikasi, No. HP :
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No; ii

Penamaan Rekening*) :

n Dan

Hubungan antara Nasabah :

orangtua/Anak fl nutoranganlPerorangan

I Srumi/lstri Badan/Badan

Atau I u nnya....... "] ::::: :::::::

Dengan inenandatangani aplikasi ini, sayalkami menyatakan bahwa:
l. Data Nasabah Perorangan/Non Percrangan yang diiaikan dalam Fomulir Pembukaan Rekening ini adalah yang sebenar-b€narnya.
2. Bank dapat melakukan pemeriksaan terhadap kebenaran data yang sayalkami berikan dalam Formulir Pembukaan Rekening ini.
3'Bankte|ahmemberikanpenie|asanyangcukupmengenaikarakteristikPrduk/fasi|itas/iasayan9akandimanfaan

produldfasilitas/jasa Bank termasuk manfaat risiko dan biaya-biaya yang melekat pada produk/fasilitas/jasa Bank tersebut
4.Te|ahmenerima,membaca,mengertidanm€nyetuiuiisiKetentuanUmumdanPersyaratanPembukaan

terikatdenganketentuan-ketentuantersebutsertaketentuan|ainterkaitpuk/fas|||us/,as
dengan bentuk dan sarana apapun yang ditetapkan Bank.

5.Mengetahuidanmenyetujuisga|abentukp€fnyataandan/ataudokumentertu|is|ainnyadan/auketentua
merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Fomulir Pembukaan Rekening ini.

6.MemberikanpersetuiuankepadaBankuntUkm€mberikanidentitaskePadaPihak|ainme|iputianakperusahaandanpersahaan
produk/layanan{asa Bank untuk tuiuan komersial dan telah memahami penlelasan Bank mengenai tuiuan dan konsekuensi dari pemberian identitas tersebut.

7. Memberi hak dan wewenang kepada Bank untuk melakukan penolakan transaksi, pembatalan transaki, pemblokiran dan atau penutupan rekening, apabila.di{uga:
(a) Tidak mematuhi ketentuan Prinsip Mengenal Nasabah (Know Yaur Customer)
(b) Diduga dan/atau patut diduga menggunakan dokumen palsu
(c) Menyampaikan informasi yang diragukan kebenarannya

+lrl(
Saya telah menerima +b"l l'.\'*+)
f|Bukurabungan/BilyetDepositoNo.Seri ,l | | | | I--l L-l | |
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(d) Memiliki sumber dana transakiyang diketahui dan/atau patut diduga berasal dari hasil tindak pidana

PIN & BNI Debit Card lnstant No. ,ltlllllllllllllll Tanda Tangan dan Nama felas Nasabah
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3. Bank altan seqera melakukan pemblokiran atas Rekening dan/atau

kartu ATM tan/atau penggunaan fasilitas dlectronic channel

. berdasarkan laporan Nasabitr yang dilengkapi dengan surat

keterangan kehilangan dari Kepolisian sebagaimana dimaksud
dalam butir Vl.1 diatas.

4. Bank tidak bertanggung lawab atas setiap Transaksi yang teriadi

sebelum diterimanya laporan kehilangan bukti kepemilikan

Rekening dan/atau fasilitas lainnya dari Nasabah'

5. Bank berhak sesuai dengan pertimbangannya sendiri untuk tidak

menerbitkan penggantian bukti kepemilikan Rekening yang dilaporkan

hilang .apabila Bank mencurigai adanya suatu keganiilan atau

itikadlidak baik dari hilangnya bukti kepemilikan Rekening terbebut.

5. Setiap penggantian bukti kepemilikan Rekening dan/atau fasilitas

lainnya yang dilaporkan hilang, Nasabah akan dikenakan biaya

administrasi yang besarnya ditentukan oleh Bank'

7. Bank dibebaskan dari segala tuntutan dan kerugian yang timbul
karena kehilangan/pemalsuan dan/atau penyalahgunaan bukti
kepemilikan Rekening dan/atau tanda pengguna dan nomor
identifikasi pribadi/perangkat fasilitas lainnya, yang dilakukan oleh

Nasabah atau pihak lainnya dan hal tersebut sepenuhnya meniadi

beban dan tanggung iawab Nasabah.

Vll. Ketentuan Umum Produk dan Fasilitas

A. Tabungan

l. Sebagai bukti kepemilikan Rekening Tabungan, Bank
menerbitkan Buku Tabungan, BNI Debit Card atau bukti
lainnya yang ditetapkan oleh Bank dan bukti tersebut harus

dipegang/disimpan Nasabah.

2. Nasabah waiib menuniukkan bukti kepemilikan Rekening setiap

kali melakukan penarikan dana melalui teller Bank ataupun
untuk memberikan instruksi Transaksi lainnya kepada Bank'

3. Untuk pembukaan Tabungan, Nasabah harus melakukan

setoran sebesar minimum nominal yang dipersyaratkan Bank

sesuai jenis tabungannya.

4. Batas minimum dan tata cara setoran berikutnya ke Rekening

Tabungan ditetapkan sesuai jenis tabungannya. Dalam hal

penyetoran ditetapkan dengan cara pemindahbukuan secara

otomatis setiap bulan dari Rekening Nasabah lainnya

(rekening afiliasi) maka Nasabah dengan ini memberi kuasa

kepada Bank untuk melakukan pendebetan secara langsung
Rekening Nasabah setiap bulan pada tanggal dan lumlah
berdasarkan permintaan Nasabah, namun Bank tidak
berkewaliban melaksanakan pendebetan iika saldo di rekening
afiliasi tidak mencukuPi.

5. Nasabah waiib memelihara saldo minimum yang
dipersyaratkan oleh Bank sesuai ienis tabungannya. Apabila
saldo Tabungan dibawah saldo minimum yang saat ini
ditetapkan Bank maupun iumlah yang dari waktu ke waktu
akan diberitahukan oleh Bank kepada Nasabah dalam bentuk
dan sarana apapunf maka Nasabah akan dikenakan denda
yang besarnya ditentukan Bank.

6. Catatan mutasi Transalci Rekening Tabungan menggunakan
Buku Tabungan atau sarana lain yang ditentukan oleh Bank.

Dalam hal dipergunakan Buku Tabungan maka mutasi

Transaksi Rekening Tabungan agar selalu di update (dicetak).
Dalam hal laporan mutasi Transaksi Rekening dilakukan
melalui pengiriman email oleh Bank (estatement), maka

Nasabah waiib segera memberitahukan kepada Bank iika
.terdapat perubahan alamat email, dan perubahan tersebut
efektif berlaku setelah diterima dan/atau disetuiui Bank.

7. Terhadap jenis Tabungan yang memiliki ketentuan batasan usia

makimum Nasabah, maka dalam hal Nasabah telah melewati
batasan usia dimaksud, Bank berhak dengan ini melakukan
konversi atas ienis Tabungan tenebut ke ienis Tabungan lainnya
yang ditentukan oleh Bank dengan syarat dan ketentuan
(antara lain fitur, bunga, biaya, dsb) mengikuti syarat dan
ketentuan pada lenis Tabungan setelah konversi. Pelaksanaan

konversi oleh Bank sebagaimana dimakud akan diberitahukan
kepada Nasabah dalam bentuk dan sarana apapun.

B. Deposito
'1 . Untuk pembukaan Deposito, Nasabah harus melakukan

setoran sebesar minimum nominal Deposito yang saat ini
dipersyaratkan Bank maupun iumlah yang dari waktu ke

waktu akan diberitahukan oleh Rank kepada Nasabah dalam
. hanfrrL den (2ran2 antnlrn

4. Deposito dapat diperpaniang secara otomatis sesuai permintaan

Nasabah dengan suku bunga yang berlaku pada saat

perpaniangan.

5. Deposito dapat dicairkan pada saat iatuh tempo' Untuk
pencairan Deposito sebelum iatuh tempo dikenakan denda
sesuai ketentuan yang berlaku di Bank.

6. Nasabah harus memberitahukan kepada Bank paling lambat
7 (tuluh) hari keria sebelum tanggal latuh tempo apabila
menghendaki Deposito diperpaniang/tidak diperpaniang

' secara otomatis.

7, Bea meterai yang timbul pada saat penerbitan maupun
pencairan Deposito meniadi beban Nasabah.

C. Giro

1. Untuk pembukaan Ciro, Nasabah harus melakukan setoran

sebesar minimum nominal Ciro yang dipersyaratkan dan

menandatangani syarat dan ketentuan serta perianiian

tersendiri yang ditetapkan oleh Bank.

2. Bank akan menerbitkan. laporan berkala berupa Rekening

Koran (RK) mengenai mutasi Transaksi Rekening Nasabah.

3. Nasabah walib memelihara saldo minimum yang
dipersyaratkan oleh Bank. Apabila saldo Giro dibawah saldo

minimum yang saat ini ditetapkan Bank maupun iumlah yang
dari waktu ke waktu akan diberitahukan oleh Bank kepada

Nasabah dalam bentuk dan sarana apapun, maka Nasabah

akan dikenakan denda.

4. Nasabah bersedia mematuhi ketentuan-ketentuan yang
mengatur mengenai penandatangan cek dan/atau bilyet giro,
pelunasan bea meterai serta ketentuan lain yang mengatur
mengenai cek dan/atau bilyet giro.

5. Nasabah dengan ini menyatakan bersedia hak penggunaan
cek dan/atau bilyet gironya dibekukan dan/atau Rekeningnya

ditutup dan/atau namanya dimasukkan dalam Daftar Hitam
Nasional (DHN), apabila Nasabah melakukan pelanggaran
terhadap ketentuan Bank Indonesia tentang penarikan cek

dan/atau bilyet giro kosong.

6. Nasabah membebaskan Bank dari segala tuntutan atas setiap

konsekuensi hukum yang timbul akibat penarikan cek
dan/atau bilyet giro kosong sesuai ketentuan yang berlaku.

D. Fasilitas Transaksi Perbankan Melalui Sarana Elektronik (electronic
channel)

1. Bank menyediakan fasilitas bagi Nasabah untuk dapat
melakukan Transaksi perbankan melalui sarana elektronik
(electronic channel), Yaitu:

a. BNI ATM dan derivatifnya (ATM Non Tunai, ATM Setoran
Tunai) adalah fasilitas Transaksi perbankan 24 (dua puluh
empat) lam melalui mesin ATM (Aniungan Tunai Mandiri).

b. BNI Phone Banking adalah fasilitas Transaksi perbankan
24 (dua puluh empat) iam dengan memberikan perintah
Transaksi kepada Bank melalui telepon.

c. BNI SMS Banking adalah fasilitas Transaksi perbankan 24
(dua puluh empat) iam dengan memberikan perintah
Transaksi kepada Bank melalui handphone dengan cara
mengetik dan mengirimkan SMS (Short Message Service).

d. BNI Internet Banking adalah fasilitas Transaki perbankan
24 (dua puluh empat) iam dengan memberikan perintah
Transaki kepada Bank melalui media internet.

e. BNI Mobile Banking adalah fasilitas Transaksi perbankan
24 (dua puluh empat) jam dengan memberikan perintah
Transaki kepada Bank melaluitelepon seluler menggunakan
aplikasi mobile yang disediakan oleh Bank.

f. BNI Direct (khusus untuk nasabah non perorangan)
adalah fasilitas Transaksi perbankan 24 (dua puluh empat)

lam dengan memberikan perintah Transaki kepada Bank
melalui media internet.

2. lenis Rekening yang dapat diberikan fasilitas electronic channel
ditetapkan oleh Bank.

3. Untuk dapat menggunakan fasilitas electronic channel,
Nasabah harus memiliki tanda pengguna dan nomor



[EBNI
Melayani Negeri, Kebanggaan Bangsa

Dengan ini, saya/kami sebagai pemohon, selanjutnya disebut ,,Nasabah,,,

menyatakan setuju atas semua Ketentuan Umum dan Persyaratan
Pembukaan Rekening yang berlaku di PT. Bank Negara Indonesia (Fersero)
Tbk, yang selanjutnya disebut "Bank", termasuk tetapi tidak terbatas pada
ketentuan dan syarat sebagai berikut :

l. Rekening

1. Rekening adalah catatan pembukuan Bank atas produk simpanan
yang dibuka oleh Nasabah pada Bank baik dalam Rupiah maupun
mata uang asing atas dasar permohonan tertulis dari Nasabah
atau dengan cara lain menurut tata ca-a dan memenuhi
persyaratan Bank.

2. Dalam hal Rekening dibuka dengan mata uang asing maka Bank
tidak bertanggungla*ab atas p6rubahan nilai mata uang asing
terhadap Rupiah.

3. fenis-jenis Rekening adalah: Tabungan, ciro, Deposito.

4. Pengertian Rekening sebagaimana dimaksud pada butir 1.1

mencakup Rekening Gabungan yaitu Rekening yang dimiliki oleh
lebih dari satu Nasabah , lang dapat terdiri dari gabungan orang
pribadi atau badan usaha (badan hukum/non badan hukum).
Perianiian Rekening Gabungan dituangkan dalam Perjanjian
tersendiri dan wajib pula ditandatangani oleh seluruh Nasabah
anggota Rekening Gabungan.

5. Bilamana Nasabah membuka lebih dari satu Rekening pada Bank,
baik pada satu Kantor Cabang Bank maupun lebih, maka seluruh
Rekening tersebut disetujui oleh Nasabah sebagai satu kesatuan.

6. Bank atas pertimbangannya sendiri berhak menolak permohonan
pembukaan Rekening tanpa berkewajiban untuk mengemukakan
alasannya kepada Nasabah

ll. Data Nasabah/Customer lnformation File (ClF)

I . Dalam rangka penggunaan produk/fasilitas/jasa Bank, Nasabah
wajib menunjukkan dan menyampaikan informasi, data dan
dokumen pendukung yang dipersyaratkan Bank.

2. Bank berhak meminta informasi, data dan dokumen pendukung
serta menatakeriakan data profil Nasabah sesuai dengan
kebutuhan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3, Nasabah dengan ini menjamin bahwa semua data, informasi dan
dokumen pendukung yang ditunjukkan dan diserahkan kepada
Bank adalah benar lengkap, asli, sah dan terbaru sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Nasabah waiib segera memberitahukan dan menyampaikan
kepada Bank setiap perubahan data, informasi dan dokumen
pendukung yang dipersyaratkan Bank. Perubahan tersebut efektif
berlaku setelah diterima dan/atau disetujui Bank.

5. Bank dibebaskan dari segala tuntutan dan kerugian yang timbul
karena Nasabah lalai/terlambat/tidak memberitahukan dan
menyampaikan kepada Bank hal-hal sebagaimana dimaksud
pada Butir ,1.4 diatas. Dan Nasabah dengan ini menyatakan
bertanggung jawab sepenuhnya atas segala kerugian dan resiko
yang dialami atas terlambat/tidak diberitahukannya perubahan
tersebut kepada Bank.

lll. Transaksi

1 . Transaksi adalah kegiatan pembukuan pada suatu Rekening yang
termasuk namun tidak terbatas pada penambahan saldo
(penyetoran dana), pengurangan saldo (penarikan dana) pada
Rekening yang pengaturannya mengacu pada ketentuan yang
berlaku di Bank.

2. Dana yang disetorkan/dipergunakan/ditransaksikan pada Bank
tidak berasal dariluntuk tujuan tindak pidana pencucian uang
(money laundering).

3. Setiap Transaksi yang menggunakan surat berharga/warkat kliring

termasuk penyalahgunaan dalam bentuk apapun, pemalsuan, dan
penggandaan yang menyebabkan tindak kejahatan.

5. Apabila Rekening dibuka dalam mata uang asing, penarikan dana
dalam mata uang asing yang sama tergantung pada ketersediaan
mata uang asing tersebut pada Bank dan tunduk pada ketentuan
Bank mengenai komisi dan/atau nilai tukar mata uang asing
tersebut. Setoran dalam uang kertas atau mata uang asing yang
sama akan diberlakukan dengan cara sesuai dengan peraturan dan
ketentuan yang berlaku pada Bank.

6. Berdasarkan itikad baik, Bank berhak melakukan koreksi terhadap
pembukuan Rekening Nasabah tanpa berkewajiban memberitahukan
kepada Nasabah.

7. Dalam rangka memenuhi peraturan perundang-undangan yang
berlaku maupun atas pertimbangan Bank sendiri, Bank berhak
menunda, menolak dan/atau membatalkan Transaksi tanpa
berkewaiiban untuk mengemukakan alasannya kepada Nasabah.

8. Pelaksanaan transaksi valuta asing terhadap Rupiah yang dilakukan
oleh Nasabah wajib mengikuti ketentuan dan peraturan
perundang-undangan yang berlaku,termasuk kewajiban untuk
menyerahkan dokumen-dokumen yang dipersyaratkan oleh kebijakan
Bank dan/atau peraturan Bank Indonesia dan/atau peraturan
lainnya yang mengikat dan berlaku pada Bank.

9. Apabila terdapat perbedaan antara catatan pembukuan Bank
dengan catatan yang ada pada Nasabah, maka yang berlaku
adalah catatan pembukuan Bank, dan dengan ini nasabah
menyatakan tunduk, mengakui, dan menerima bahwa catatan
pembukuan Bank merupakan alat bukti yang sah dan mengikat
Nasabah.

lV. Bunga, Pajak, dgn Biaya

1 . Pendapatan bunga yang diterima oleh Nasabah akan dikenakan
paiak yang besarnya sesuai dengan ketentuan perpajakan yang
berlaku.

2. Ketentuan mengenai bunga yang diterima dan pajak atas bunga
yang diterima serta biaya yang harus ditanggung oleh Nasabah
terkait dengan produk/fasilitas/jasa Bank ditentukan oleh Bank,
dan dapat berubah sewaktu-waktu, dengan pemberitahuan
terlebih dahulu dari Bank kepada Nasabah dalam bentuk
dan sarana apapun. Dengan ini, Nasabah menyatakan setuju
dan memberikan kuasa kepada Bank untuk sewaktu-waktu
mendebet Rekening Nasabah untuk keperluan pembayaran
biaya dimaksud.

V. Nasabah Meninggal Dunia/Pailit/ Dibubarkan
1 . Dalam hal Nasabah meninggal dunia atau dinyatakan pailit atau

dibubarkan atau diletakkan dibawah pengawasan pihak yang
ditunjuk untuk itu, Bank sewaktu-waktu berhak untuk melakukan
penutupan Rekening secara administratif untuk sementara, dan
hanya akan mengalihkan/menyerahkan hak Nasabah kepada ahli
waris atau pihak yang sah yang ditunjuk sesuai ketentuan Bank
maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Bank berhak meminta dokumen yang dapat diterima sebagai bukti
yang sah bagi Bank terkait kedudukan ahli waris atau pihak yang
ditunjuk sebagaimana dimaksud.

3. Atas pengalihan/penyerahan hak Nasabah kepada ahli waris atau
pihak yang ditunjuk tersebut, dengan ini Bank dibebaskan dari
segala akibat hukum dan tuntutan yang timbul di kemudian hari.

Vl. Kehilangan dan Penyalahgunaan Rekening/Fasilitas Lainnya

1 . Dalam hal bukti kepemilikan Rekening hilang, maka Nasabah wajib
memberitahukan kepada Bank, melalui Kantor Cabang terdekat
selama iam kerja dengan disertai laporah tertulis dan surat
keterangan hilang dari kepolisian.

2. Dalam hal kartu ATM atau perangkat fasilitas Transaksi Bank
melalui sarana elektronik (electronic channel) hilang atau terjadi



Kecualiiilca diterdukan secara khusus, maka Perubahan sebagaimana
dirnakud butir X.l di atas berlaku dan mengikat Bank dan Nasabah
sejak Perubahan tersebut ditetapkan.

Syarat dan ketentuan piroduk/fasilitas/jasa selengkapnya diatur
dalam syarat dan ketentuan masing-masing produk/fasilitas/jasa
yang secara khusus ditetapkan oleh Bank termasuk tetapi tidak
terlratas pada Buku Petuniuk dan kebijakan internal Bank lainnya
yang merupakan satu kesatuan serta baEian yang tidak terpisahkan
dari Ketentuan Umum dan PerSyaratan Pembukaan Rekening ini.

4. Dalam hal Ketentuan Umum dan Persyaratan Pembukaan Rekening
ini bertentangan dengan ketentuan 

-khusus 
pada masing-masin!

produk/fasilitas/jasa yang ditetapkan Bank, maka yang berlaku
adalah ketentuan khusus dimaksud.

Xl. Hukum Yang Berlaku Dan Domisili
'l . Hukum Yang Berlaku Dan Domisili Ketentuan Umum dan

Persyaratan Pembukaan Rekening ini serta pelaksanaannya lebih
lanjut tunduk pada hukum negara Republik Indonesia.

Bank dan Nasabah dengan ini sepakat bahwa segala gugatan akan
diajukan di Pengadilan Negeri di wilayah hukum dimina Kantor
Cabang BNI pembuka Rekening Nasabah berada,

Penundukan pada domisili yang dimaksud pada butir xl.z di atas
tidak membatasi hak Bank untuk mengajukan gugatan terhadap
Nasabah dalam domisili lainnya dalam wilayah Indonesia maupun
luar Indonesia.

--o -" 
*'"-,'.'.

Dengan menandatangani Ketentuan Umum dan Persyaratan Pembukaan ,,

Rekeningini,saya/kamimenyatakandenganinimenerimadansetuju
mengikatkan diri pada semua syarat dan ketentuan umum BNI serta j

ketentuan lain yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak ;

terpisahkan dengan Ketentuan Umum dan Persyaratan Pembukaan :

Rekening sehubungan dengan pembukaan Rekening di BNl. i
i

i

2.

3.

2.

3.
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4.

5.

6.

7.

ATM, baik melalui jaringan BNI ATM, jaringan ATM Link,
jaringan ATM Bersama, iaringan ATM Prima, iaringan
ATM Cirrus dan jaringan ATM lainnya yang ditentukan
oleh Bank. BNI Debit Card iuga dapat digunakan untuk
pembayaran Transaksi belanja pada merchant yang
memasang logo MasterCard atau merchant lainnya
yang ditentukan oleh Bank.

b. BNI Phone Banking berupa user id (berupa nomor BNI

Debet Card) dan PIN BNI Phone Banking.

c. BNI SMS Banking berupa user id (berupa nomor telepon
seluler) dan PIN BNI SMS Banking.

d. BNI Internet Banking berupa user id dan password
BN I Internet Banking serta perangkat alat pengaman
tambahan yaitu BNI e-Secure.

e. BNI Mobile Banking berupa user id (berupa nomor
telepon seluler) dan PIN BNI Mobile Banking.

f. BNlDirect berupa user id dan password BNlDirect serta

perangkat alat pengaman tambahan yaitu BNI e-Secure.

Persyaratan dan tata cara pendaftaran serta pengaktifan
fasilitas electronic channel ditetapkan oleh Bank sesuai

dengan jenis fasilitas electronic channel.

Tanda pengguna dan nomor identifikasi pribadi fasilitas

electronic channel merupakan alat otorisasi dan verifikasi bagi

Bank untuk melaksanakan Transaksi yang diinstruksikan oleh

Nasabah melalui fasilitas electronic channel.

Instruksi yang disampaikan oleh Nasabah melalui tanda
pengguna dan nomor identifikasi pribadi fasilitas electronic
channel mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan
perintah tertulis yang ditandatangani oleh Nasabah.

Tanda pengguna dan nomor identifikasi pribadi fasilitas

electronic channel hanya diketahui dan meniadi rahasia

pribadi Nasabah. Setiap penyalahgunaan tanda pengguna
nomor identifikasi pribadi fasilitas electronic channel
menjadi tanggung jawab dan resiko Nasabah sepenuhnya

serta membebaskan Bank dari segala tuntutan akibat
penyalahg u naan tersebut.

Untuk Transaksi yang diinstrukikan melalui BNI Phone Banking,

Bank berhak melakukan verifikasi dan identifikasi Nasabah

sebelum menggunakan fasilitas tersebut berdasarkan tata cara

yang ditentukan dari waktu ke waktu oleh Bank.

Semua Transaksi yang dilakukan melalui fasilitas electronic
channel akan mendebet dan tercatat pada Rekening yang
terdaftar pada fasilitas electronic channel.

1 0. Bank tidak berkewajiban melaksanakan instruksi dari Nasabah
jika saldo di Rekening Nasabah tidak mencukupi.

11. Dokumen berupa catatan-catatan Transaksi, surat-surat
serta dokumen-dokumen lain yang disimpan dan dipelihara
oleh Bank secara tertulis di atas kertas atau media lain
maupun rekaman yang dapat dilihat, dibaca ataupun
didengar merupakan alat bukti yang sah dan lengkap atas

Transaksi yang dilaksanakan Nasabah melalui fasilitas
electronic channel.

1 2. f enis Transaksi perbankan yang dapat dilakukan melalui
fasilitas electronic channel ditentukan oleh Bank dan akan
diberitahukan kepada Nasabah dari waktu ke waktu dalam
bentuk dan sarana apapun.

13. Setiap Transaksi melalui fasilitas electronic channel dibatasi
nominal dan frekuensinya dengan suatu nominal dan frekuensi

maksimum per transaksi dan/atau per hari yang ditentukan
oleh Bank atau karena sebab lain yang ditentukan oleh Bank.

'14. lJntuk setiap Transaksi yang dilakukan melalui fasilitas
electronic channel, Nasabah akan dibebankan biaya dan tarif
sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Bank.

15. Bank sewaktu-waktu dan/atau setiap saat berhak menghentikan

setiap fasilitas electronic channel yang diperoleh Nasabah,
jika Nasabah tidak memenuhi/melanggar ketentuan/kebijakan
yang telah ditetapkan oleh Bank dan atau perundang-
undangan yang berlaku, dan Bank akan menginformasikan
penghentian tersebut kepada Nasabah dalam bentuk dan

telepon pasca bayar/ kartu krediL dll) senilai tagihan atru
nilai tagihan yang ditentukan oleh penyedia iasa' Kuasa

tersebut berlaku terus menerus selak ditandatanganinya
Formulir Pembukaan Rekening dan berakhir pada saat

Rekening ditutup, atau apabila kuasa tersebut diakhiri oleh

Nasabah sebagaimana dimaksud dalam butir Vll.E.4 ini.

2. Bank tidak bertanggung iawab atas pemutusan hubungan
telepon/listrik/telepon pasca bayar,kartu kredit atau risiko

lainnya sebagai akibat tidak dapat dilakukannya pembayaran
tigihan atau transfer otomatis, karena tidak cukupnya dana

pada Rekening Nasabah, Bank belum menerima nilai tagihan
yang harus dibayarkan dari penyedia iasa atau akibat
kegagalan sistem.

3. Untuk setiap Transaki pembayaran tagihan dan transfer
otomatis, Nasabah akan dibebankan biaya sesuai dengan
ketentuan yang berlaku di Bank.

4. Bila Nasabah bermakud menghentikan fasilitas pembayaran

tagihan atau transfer otomatis, maka Nasabah waiib
memberitahukan secara tertulis kepada Bank mengenai waktu

dimulainya penghentian dan disampaikan paling lambat
7 hari keria sebelum dimulainya masa pembayaran fasilitas

yang bersangkutan.

Vlll. Rekening Tidak Aktif,Pemblokiran dan Penutupan Rekening

1. Untuk kepentingan perlindungan Nasabah dan simpanannya,
Bank atas pertimbangannya sendiri berhak melakukan pemblokiran

fasilitas electronic channel tanpa persetuiuan Nasabah terlebih dahulu.

2. Bank berhak memblokir dan/ atau menutup Rekening apabila

terdapat dugaan penyalahgunaan Rekening dan/atau pembukaan/
penggunaan Rekening serta data/informasi/dokumen pendukung

terkait Rekening yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-

undangan yang berlaku, tanpa Bank berkewaiiban untuk
memberitahukan alasannya kepada Nasabah.

3. Dalam hal Rekening Tabungan dan Giro selama 6 (enam) bulan

berturut-turut maupun untuk periode lain yang ditetapkan Bank

tidak bermutasi debet maupun kredit selain pendebetan dan

pengkreditan yang dilakukan oleh sistem Bank untuk biaya

administrasi, pajak, denda dan bunga, maka Rekening Tabungan
dan Giro akan diberi status tidak aktif.

4. Rekening dengan status tidak aktif dapat berubah rneniadi
Rekening aktif kembali apabila Nasabah melakukan transaki atas

Rekening tersebut baik transaksi debet maupun kredit melalui
Kantor Cabang Bank atau fasilitas electronic channel.

5. Bank berhak menutup Rekening Tabungan dan Giro yang

berstatus tidak aktif sebagaimana dimakud butir Vlll.3 di atas dan

bersaldo Rp.O,- (saldo nihil) maupun untuk iumlah saldo tertentu
yang dari waktu ke waktu akan diberitahukan oleh Bank kepada

Nasabah dalam bentuk dan sarana apapun.

6. Penutupan Rekening Giro atas permintaan Nasabah dapat
dilakukan dengan pemberitahuan selambatJambatnya 1 (satu)

hari kerla sebelumnya dengan tetap memPerhatikan ketentuan
yang berlaku pada Bank.

7. Bank berhak dan berwenang untuk melakukan pemblokiran dan

atau penutupan rekening apabila diduga nasabah berbentuk Shell

Bank atau Bank yang mengizinkan rekeningnya digunakan oleh
Shell Bank. Dalam hal ini yang dimakud dengan Shell Bank adalah

bank yang tidak mempunyai kehadiran secara fisik di wilayah
hukum Bank tersebut didirikan dan memperoleh izin, dan tidak
berafiliasi dengan kelompok usaha iasa keuangan yang meniadi
subyek pengawasan terkonsolidasi yang efektif.

lX. LainJain

1. Dana yang tersedia dalam Rekening Nasabah diiamin dalam
program penjaminan yang diselenggarakan Lembaga Peniamin

Simpanan (LPS) sesuai dengan syarat dan ketentuan yang

ditetapkan oleh LPS.

2. Bank tidak bertanggungiawab atas teriadinya hal-hal diluar
kekuasaan Bank (Force Maieure).

3. Bank berwenang melakukan koreki mutasi dan saldo Rekening

Nasabah apabila teriadi kekeliruan pembukuan oleh Bank tanpa
berkewaiiban memberitahukan alasannya kepada Nasabah.

X. Pemberlakuan Ketentuan

1 . Bank berhak mengubah Ketentuan Umum dan Persyaratan
z{o^ crrlraf crr:rrrf
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9.
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