Tabel Spesifikasi Produk PermataTabungan Sub Account
Nama Produk

PermataTabungan Sub Account

Penerbit

PT Bank Permata, Tbk. (PermataBank)

Deskripsi

Tabungan atas nama Nasabah pada PeramtaBank yang khusus digunakan untuk
keperluan penyelesaian Transaksi Efek Nasabah (baik berupa kewajiban maupun hak
Nasabah), dan kewajiban-kewajiban Nasabah lainnya terkait dengan transaksi efek yang
dilakukan Nasabah melalui Perusahaan Efek dan pengelolaannya dikuasakan kepada
Perusahaan Efek.
Terhadap Rekening PermataTabungan Sub Account tersebut hanya dapat dillakukan
penyetoran dana oleh Nasabah dan pemindahbukuan (penarikan dana) oleh Perusahaan
Efek berdasarkan surat kuasa Nasabah atau instruksi Nasabah dengan menggunakan
media elektronik atau media lain yang memenuhi ketentuan PermataBank.

Keuntungan Produk bagi
Nasabah

Dengan membuka rekening PermataTabungan Sub Account, Nasabah secara langsung
dapat :
1.

Monitoring dana tabungan
-

Melalui rekening koran elektronik atau rekening koran di cetak sesuai yang
ditetapkan Nasabah sebelumnya yang akan dikirimkan setiap bulan sesuai data
alamat e-mail /alamat tempat tinggal yang terdapat pada sistem Bank

-

Melalui SMS notifikasi*) ke nomor ponsel yang telah terdaftar di PermataBank
*)

-

2.

apabila Nasabah mendaftarkan layanan navigator pada saat pembukaan rekening, dan
memiliki rekening lainnya di PermataBank sebagai rekening pendebetan biaya
administrasi layanan navigator dari rekening PermataTabungan Sub Account)

Melalui Permata e-Banking (PermataATM, PermataMobile, PermataNet dan
PermataTel IVR) untuk Nasabah PermataTabungan Sub Account yang memiliki
rekening lainnya di PermataBank dalam 1 (satu) CIF dengan rekening
PermataTabungan Sub Account

Aman dan Transparan dalam berinvestasi
Pencatatan dana setiap Nasabah dilakukan secara terpisah dari pencatatan dana
Perusahaan Efek atau Bank Kustodian dan dana Nasabah lainnya dalam rekening
dana yang terpisah di PermataBank

Ketentuan Pembukaan
Rekening

Biaya-Biaya



Kartu Identitas : - KTP / SIM / Paspor (WNI)
- Paspor & KIMS/KITAS/KITAP (WNA)



Mengisi Formulir Pembukaan Rekening & Surat Kuasa



Memiliki Sub Rekening Efek di C-Best dan Single Investor Indentification (SID) di
AKSes



Saldo Awal : Rp 0,-



Saldo Minimum : Rp 0,-



Setoran Minimum Berikutnya : Bebas



Biaya administrasi rekening bulanan : Rp 0,-



Biaya tutup rekening : Rp 0,-



Biaya pencetakan & pengiriman rekening koran : Rp 0,-

Threshold (Rupiah)
Suku Bunga



0 - < 1 juta : 0.00% p.a



1 juta - < 100 juta : 0.50% p.a



100 juta - < 1 milyar : 1.00% p.a



>= 1 milyar : 1.50% p.a
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Threshold (USD)


0 - < 5.000 : 0.00% p.a



5.000 - < 50.000 : 0.25% p.a



50.000 - < 100.000 : 0.375% p.a



>= 100.000 : 0.50% p.a

Rekening Koran atau E-Statement


Rekening Koran akan dikirimkan setiap bulan sesuai data alamat tempat tinggal yang
terdapat pada sistem Bank, dengan ketentuan rekening memiliki saldo rata-rata
minimal Rp 1.000.000,-



E-Statement akan dikirim setiap bulan sesuai data alamat email yang terdapat pada
sistem Bank, dengan ketentuan rekening memiliki saldo rata-rata minimal Rp.
250.000,-.

Media informasi transaksi

 Setoran tunai atau dengan Cek atau Bilyet Giro di seluruh Cabang PermataBank.
Ketentuan Setoran

 Pemindahbukuan melalui Permata e-Banking (PermataATM, PermataTel IVR,
PermataMobile, PermataNet dan PermataMini atm) dari rekening lain di PermataBank.
 Transfer dari Bank lain.
 Nasabah tidak memperoleh Kartu PermataDebit Plus

Ketentuan Khusus

 Pengelolaan transaksi dilakukan oleh Perusahaan Sekuritas melalui fasilitas online
banking dan Cabang PermataBank.
 Informasi ketentuan khusus rekening PermataTabungan Sub Account dapat dilihat di
Syarat-syarat & Ketentuan Khusus Pembukaan Rekening PermataTabungan Sub
Account.

Informasi Produk
Tabungan

Dapat menghubungi Cabang PermataBank terdekat, PermataTel 1500111 atau
www.PermataBank.com

PermataBank berhak untuk mengubah biaya, tarif, dan tingkat suku bunga dengan pemberitahuan terlebih dahulu kepada
Nasabah sebelum perubahan tersebut berlaku efektif sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang
berlaku. Sebelum berlakunya perubahan tersebut secara efektif, apabila Nasabah tidak setuju, maka Nasabah dapat
memutuskan produk tanpa dikenakan ganti rugi, namun tidak termasuk biaya penalti yang telah disepakati sebelumnya,
dan apabila sampai dengan berlakunya perubahan tersebut Nasabah tidak menyampaikan keberatannya maka Nasabah
dianggap setuju.
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