
 

 

Nama Produk* Deposito Berjangka 

Biaya dan Suku Bunga* Tabel Suku Bunga Tabungan dan Deposito 

Deskripsi Produk* 

Produk Deposito tersedia dalam mata uang lokal Rupiah dan mata uang asing sebagai berikut 

USD, GBP, AUD, SGD, HKD, JPY, CAD, NZD, EUR. 

Jangka waktu yang tersedia: 

o Deposito Berjangka (Regular Fixed Deposit) dan Deposito Online Banking (Online Banking 

Deposit): 1 bulan hingga 12 bulan 

o Deposito On Call (On Call Deposit): 1 hingga 14 hari  

Persyaratan untuk membeli produk?* 

Usia minimum 18 tahun 

Jumlah penempatan minimum: 

o Deposito Berjangka (Regular Fixed Deposit): Rp.25,000,000 atau US$ 3,000  (atau jumlah 

setara untuk penempatan mata uang asing/FCY)  

o Deposito On Call (On Call Deposit): Rp.100,000,000 

o Deposito Online Banking (Online Banking Deposit): Rp.10,000,000 atau US$ 1,000  (atau 

jumlah setara untuk penempatan mata uang asing/FCY) 

 

Dokumen yang diperlukan: 

o Formulir Pembukaan Deposito Berjangka (tidak diperlukan untuk Deposito Online Banking) 

Pertanyaan yang sering diajukan 

n/a 

Manfaat 

Merupakan produk tradisional perbankan yang relatif aman dimana simpanan dijamin oleh 

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sesuai dengan batasan nilai dan ketentuan suku bunga yang 

diberlakukan LPS. 

Suku bunga yang dijamin selama jangka waktu penempatan Deposito. 

Pembayaran suku bunga dapat dilakukan bulanan atau pada saat jatuh tempo ke rekening 

tabungan nasabah. 

Perpanjangan Deposito secara otomatis setelah jatuh tempo. 



 

 

Risiko 

Risiko kerugian apabila terjadi pencairan sebelum jatuh tempo.  

Untuk nilai deposito diatas jumlah penjaminan LPS (Lembaga Penjaminan Simpanan) atau diatas 

bunga yang ditetapkan LPS, maka menjadi tidak dijamin oleh LPS. 

Biaya 

Bila terjadi pencairan sebelum jatuh tempo maka nasabah akan dikenakan: 

o Pinalti sebesar 3.5% (RUPIAH) atau 1.5% (FCY) dari jumlah penempatan di deposito  

o Bunga berjalan tidak dibayarkan 

o Pinalti hadiah (jika ada) 

Simulasi Perhitungan Bunga 

Perhitungan bunga dengan metode regresif. 

Formula perhitungan bunga (netto/bersih): 

suku bunga X jumlah penempatan X (jumlah hari penempatan/jumlah hari dalam setahun) 

Contoh: Penempatan deposito sebesar 500Jt rupiah selama 3 bulan dengan suku bunga 7%, 

maka perhitunggan suku bunga netto adalah sebagai berikut: 500,000,000 x 7% x (90/365) x 80% 

catatan: 

Jumlah hari dalam setahun untuk perhitungan bunga: 

o 365 hari (IDR, AUD, GBP, NZD) 

o 360 hari (USD, SGD, HKD, JPY, CAD, EUR) 

Tata Cara 

Bila deposito berjangka jatuh tempo pada hari yang bukan hari kerja di Indonesia, maka tanggal 

tersebut diperpanjang ke hari kerja berikutnya. 

 

Nasabah dapat menyampaikan pengaduan kepada Standard Chartered Bank melalui beberapa 

cara berikut: 

o Mengunjungi salah satu kantor cabang Standard Chartered Bank 

o Mengunjungi www.sc.com/id 

o Menghubungi  Customer Contact Center di (021) 57 9999 88 dari fixed line atau 68000 

dari ponsel 

 


