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Bagian 1:Pemberitahuan Penting
Harap diperhatikan hal-hal berikut:
a) dokumen ini menjelaskan informasi biaya yang berkaitan dengan produk dan layanan yang dapat
disediakan oleh Standard Chartered Bank Indonesia untuk anda;
b) untuk investasi dan asuransi, anda mungkin diharuskan membayar biaya dan beban tertentu. Harap
mengacu ke bagian 2 di bawah ini untuk biaya terkait produk investasi dan asuransi;
c) untuk CASA dan Deposito Berjangka, anda dapat mengacu ke Tabel Suku Bunga Tabungan Deposito
di situs web Standard Chartered Bank atau cabang-cabang kami;
d) selain informasi yang ditetapkan dibawah ini, Bank dapat mengenakan biaya/beban transaksi atau
untuk mendapatkan komisi ketika menjalankan transaksi tertentu pada akun anda selama diijinkan
oleh hukum dan peraturan yang berlaku. Bank juga dapat memperoleh mark-up atau menerima
manfaat moneter ketika anda melakukan transaksi dalam produk tertentu;
e) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) akan dikenakan oleh Bank, jika ada;
f) dokumen ini bukan merupakan penawaran untuk menjual atau permohonan untuk membeli atau
menjual sekuritas atau instrument keuangan lainnya, untuk menjalankan transaksi atau untuk
menyediakan layanan apapun. Harap diperhatikan bahwa tidak semua produk dan layanan tersedia
bagi warga atau penduduk dari semua negara;
g) manfaat penerimaan seperti yang dijelaskan dalam dokumen ini tunduk pada proses dan/atau
dokumentasi pra-penjualan.
h) Bank dapat mengubah biaya dan beban dari waktu ke waktu sesuai dengan kebijakan dan akan
diberitahukan kepada nasabah dalam 30 hari sebelum tanggal efektif. Catatan kontrak untuk suatu
transaksi juga dapat berisi pengungkapan lebih lanjut dari manfaat moneter yang mungkin berlaku
untuk transaksi tersebut. Harap diperhatikan bahwa jika ada inkonsistensi antara informasi yang
ditetapkan dalam (i) catatan kontrak untuk suatu transaksi dan (ii) dokumen ini, informasi yang
ditetapkan dalam catatan kontrak akan berlaku;
i) Bank akan bertindak sebagai prinsipal ketika menyediakan setiap jenis produk/investasi/jasa yang
diuraikan dalam Bagian 2 dibawah ini kepada anda, kecuali bahwa Bank akan bertindak sebagai
agen sehubungan dengan penjualan atau pembelian Asuransi dan Dana Investasi.
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Bagian 2: Biaya Investasi dan Asuransi
2.1 Investasi
Produk/Investasi/Layanan

Manfaat moneter dan/atau non moneter yang diterima oleh Bank

Pendapatan Tetap
(Obligasi Pemerintah, Obligasi
Korporasi)

Sampai dengan 3,00% dari notional amount

Valuta Asing
TOD/TOM/SPOT

Sampai dengan 3,00%

Structured Products - Premium
Currency Investments (PCI)

50% dari gross PCI Yield atau 2,00% dari notional amount (mana yang
terendah)

Fasilitas Dana Cerukan

Provisi/biaya sampai dengan 1,00%
Suku bunga tergantung pada mata uang pinjaman (lihat tabel di
bawah ini).
Suku Bunga Fasilitas Dana Cerukan
Mata Uang
IDR

Suku Bunga (p.a)
7,75%

USD

3,75%

EUR

1,25%

AUD

3,00%

JPY

1,25%

CAD

1,25%

GBP

1,25%

SGD

1,50%

NZD

3,25%
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Produk/Investasi/Layanan
Reksa Dana

Biaya yang diterima oleh Bank
Dana Investasi
(Transaksi Pembelian)

Tergantung pada biaya dan beban dana
investasi yang ditentukan dalam prospektus
dana masing-masing, dan hingga 3,30%
termasuk PPN.

Dana Investasi
(Transaksi Penjualan)

Tergantung pada biaya dan beban dana
investasi yang ditentukan dalam prospektus
dana masing-masing, dan hingga 2,20%
termasuk PPN.

Dana Investasi
(Transaksi Pengalihan)

Tergantung pada biaya dan beban dana
investasi yang ditentukan dalam prospektus
dana masing-masing, dan hingga 2,20%
termasuk PPN.
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2.2 Asuransi
Biaya3 yang diterima oleh Bank dari pihak
ketiga/penyedia produk

Produk/Investasi/Layanan
Product / Investment / Service

Asuransi Jiwa

Premi Tunggal

Tergantung pada jenis produk, sampai dengan
6,00% gross Premium paid

Premi Berkala

Tergantung pada biaya alokasi yang
dibebankan kepada nasabah, sampai dengan
55,00% gross Premium paid pada tahun
pertama

Asuransi Umum
3

From 10.00% - 30.00% of the premium

Fee Schedule sesuai dengan yang ditetapkan dan disetujui oleh OJK
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