
Tabungan 
dengan suku bunga 
hingga 4,00%

Solusi menabung secara MUDAH, 
FLEKSIBEL dan OPTIMAL dengan 
bunga atraktif. 

#BeAGameChanger

Syarat dan Ketentuan:

1.  Produk tabungan Bonus Saver (selanjutnya disebut
 “Produk”) berlaku untuk nasabah Bank Commonwealth
 (selanjutnya disebut “Bank”) termasuk staf Bank.
2. Pajak atas Bunga Dasar dan Bonus Bunga sesuai
 dengan ketentuan pajak yang berlaku di Indonesia.
3. Tarif dan biaya terkait Produk dapat dilihat pada tabel
 tarif dan biaya di www.commbank.co.id.
4. Syarat dan Ketentuan lain yang terkait dengan produk
 dan/atau layanan, sepanjang tidak diatur berbeda 
 dalam Syarat dan Ketentuan ini dinyatakan tetap
 berlaku dan mengikat nasabah serta menjadi satu
 kesatuan yang tidak terpisahkan. Syarat dan Ketentuan
 ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Syarat
 dan Ketentuan Umum PT Bank Commonwealth yang
 dapat diakses melalui link berikut,  
 https://www.commbank.co.id/id/individu/syarat-dan-
 ketentuan/syarat-ketentuan.
5. Syarat dan Ketentuan, termasuk biaya Produk ini dapat
 berubah sewaktu-waktu yang akan diberitahukan
 kepada Nasabah paling lambat dalam jangka waktu 30
 (tiga puluh) hari kerja sebelum tanggal efektif 
 perubahan, kecuali suku bunga Produk ini yang dapat
 berubah sewaktu-waktu dengan pemberitahuan melalui
 media yang dianggap layak oleh Bank. Dalam hal
 nasabah memutuskan untuk tidak melanjutkan
 keikutsertaan pada Produk ini dikarenakan perubahan
 dimaksud, maka nasabah tidak akan dikenakan biaya
 apapun.
6. Syarat dan Ketentuan Produk ini diatur berdasarkan
 ketentuan yang berlaku di Bank dan peraturan
 perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
7. Nasabah dengan ini telah membaca, mengetahui, dan
 menyetujui terhadap Syarat dan Ketentuan Produk ini.

PT. Bank Commonwealth adalah Bank yang terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.

PT. Bank Commonwealth merupakan Peserta Penjaminan LPS.

PT Bank Commonwealth didirikan dan memiliki ijin di Indonesia sebagai Perseroan Terbatas dan merupakan 
anak perusahaan dari Commonwealth Bank of Australia (“CBA”), sebuah perusahaan Australia. CBA adalah 
Authorised Deposit-taking Institution (“ADI”) dengan kewenangan yang diberikan oleh Australian Prudential 
Regulation Authority (“APRA”) berdasarkan Banking Act 1959 (“Commonwealth of Australia”). PT Bank 
Commonwealth adalah entitas yang terpisah dari CBA dan bukan merupakan ADI menurut definisi APRA. 
Kecuali diungkapkan sebelumnya, PT Bank Commonwealth tidak dijamin oleh CBA dan, oleh karena itu, 
kewajiban PT Bank Commonwealth bukan merupakan kewajiban dari CBA.



MAB =(Rp350 juta x 12 hari) + (Rp140 juta x 10 hari) + (Rp700 juta x 6 hari) = Rp350.000.000,-
         28 hari    
     
Ilustrasi Bonus Bunga:

Bonus Bunga = (MAB X % Bonus Bunga X Jumlah Hari Mengendap)/Jumlah hari dalam setahun  
   = (Rp350.000.000 X 2,25% X 28 hari)/365 = Rp604.109.59*  

Cara Menghitung
Bonus Bunga

MUDAH

FLEKSIBEL

OPTIMAL

• Membuka rekening Bonus Saver melalui Internet 
 Banking (jika sebelumnya telah memiliki rekening
 Bank Commonwealth). 
• Penambahan dana (top-up) kapan saja secara
 instan.  

• Transaksi tarik tunai atau transaksi pendebetan
 lainnya dapat dilakukan kapan saja. 
• Transaksi dapat dilakukan di berbagai kanal
 (channel).  

• Suku bunga atraktif. 
• Bonus Bunga setiap 1 bulan.
• Bebas biaya administrasi bulanan. 

BONUS SAVER adalah tabungan premium 
yang menawarkan solusi menabung secara 
MUDAH, FLEKSIBEL dan OPTIMAL. 

Perhitungan 
Suku Bunga

 

Terdapat 2 (dua) komponen suku bunga pada tabungan 
Bonus Saver, yaitu: 

Bunga Dasar  yaitu bunga yang diperhitungkan 
berdasarkan saldo harian dan dikreditkan setiap bulan.
Bonus Bunga yaitu tambahan bunga untuk saldo 
rata-rata selama 1 bulan berjalan dan dikreditkan tiap 
akhir bulan.
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SALDO
BUNGA 
DASAR1

BONUS
BUNGA2

TOTAL
BUNGA

Tabel suku bunga dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

1 Bunga Dasar dihitung berdasar saldo harian dan dibayarkan setiap bulan
2 Bonus Bunga dihitung berdasarkan saldo rata-rata selama 1 bulan berjalan dan
 dibayarkan setiap akhir bulan

KETERANGAN BIAYA

Saldo awal

Saldo rata-rata minimum

Biaya administrasi bulanan

Biaya dibawah saldo 
rata-rata minimum

Saldo mengendap

Biaya meterai

Biaya penutupan rekening

Rp1.000.000,-

Rp25.000.000,-

Gratis

Rp25.000,-

Rp100.000,-

Sesuai ketentuan yang 
berlaku Tidak dibebankan 
per rekening, namun 
per CIF

Rp100.000,-

Rekening dibuka 
tanggal 3 April 
2021 dengan 
setoran awal 
Rp350 juta

Tanggal 15 April 
2021 Nasabah 

melakukan penarikan 
dana hingga saldo 
tersisa Rp140 juta

Tanggal 25 April 
2021 Nasabah 

melakukan transfer 
masuk hingga saldo 
menjadi Rp700 juta

Rp350.000.000,- Rp140.000.000,- Rp700.000.000,-

3 Apr ' 21 30 Apr ' 2115 Apr ' 21 25 Apr ' 21

Perhitungan:     
MAB adalah Monthly Average Balance, yaitu saldo rata-rata selama 1 bulan 
berjalan     

* Pajak mengikuti ketentuan yang berlaku.

Masa Berlaku 
Produk

Penerbit 
Produk

Masa berlaku produk akan berakhir pada saat Nasabah 
melakukan penutupan rekening atau pada saat
PT Bank Commonwealth, berdasarkan kewenangannya 
melakukan penutupan atas produk tersebut. 

Produk diterbitkan oleh PT Bank Commonwealth dan 
dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (“LPS”)*. 
* Jika keseluruhan nilai simpanan/suku bunga melebihi nilai simpanan/suku bunga
 maksimum yang ditentukan oleh Lembaga Penjamin Simpanan (“LPS”) maka 
 simpanan tersebut tidak termasuk dalam program penjamin simpanan.


