
24
JAM

Foreign Exchange
Solution

Transaksi Foreign Exchange (FX)
di mana pun dan kapan pun dengan 
internet/mobile banking, 
solusi praktis kebutuhan FX Anda.
 

Nikmati keleluasaan berinvestasi bersama kami dengan 
beragam pilihan mata uang:
IDR  SGD  EUR  HKD         USD       
CNY  AUD  GBP  JPY

Beragam
Mata uang

Kondisi pasar dapat Anda ketahui secara mudah untuk 
membantu Anda mengambil keputusan dalam melakukan 
transaksi valuta asing.

Market
News

Penarikan Bank Note tersedia di cabang-cabang kami. 
Silahkan hubungi cabang terdekat atau Call CommBank 
15000 30.

Untuk kemudahan dan kenyamanan Anda, kami juga 
menyediakan statement transaksi valuta asing Anda.

FX 
Statement

Penarikan 
Bank Note

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 kewajiban PT Bank 
Commonwealth bukan merupakan kewajiban dari CBA.
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Hadir di 23 kota di Indonesia

ATM Bank Commonwealth
ATM Bersama
Prima/ BCA
Mastercard/ Cirrus
CBA Link 

Dapat diakses di seluruh Jaringan ATM:

Internet Banking
Akses melalui www.commbank.co.id

www.commbank.co.id
Customercare@commbank.co.id

CommBank Mobile dan CommBank SmartWealth
Unduh di:



Bank Commonwealth kini menghadirkan fitur yang lebih 
lengkap untuk memenuhi kebutuhan valuta asing Anda.

Dengan rangkaian layanan Foreign Exchange untuk 
kemudahan transaksi Anda, juga dengan update mengenai 
kondisi pasar, pastikan kenyamanan berinvestasi valuta asing 
ada dalam genggaman Anda.

Kini Anda tidak perlu repot untuk terus menerus memeriksa 
nilai tukar valuta asing, karena melalui FX Order Watch, Anda 
dapat menentukan batas nilai tukar dan memberikan instruksi 
otomatis untuk langsung melakukan penukaran jika nilai tukar 
sesuai dengan batas yang Anda tentukan.

FX Order Watch

1. Intraday Order merupakan layanan untuk melakukan
 pemesanan transaksi forex (beli atau jual) sesuai level 
 harga yang ditentukan nasabah pada jam operasional 
 bank (pukul 08.00 – 16.00 WIB)
2.  Overnight Order merupakan layanan untuk melakukan
 pemesanan transaksi forex (beli atau jual) sesuai level 
 harga yang ditentukan nasabah di luar jam operasional 
 bank (pukul 17.00 – 08.00 WIB)
3. Good Till Date merupakan layanan untuk melakukan
 pemesanan transaksi forex (beli atau  jual) sesuai level 
 harga yang ditentukan nasabah sejak nasabah melakukan
 pemesanan (pukul 17.00 WIB) hingga hari kerja Senin
 berikutnya (pukul 08.00 WIB)

Persyaratan Nasabah

• Nasabah perorangan maupun Badan Usaha yang memiliki
 rekening di Bank Commonwealth
• Nasabah harus membaca dan mengerti seluruh informasi 
 produk serta menyetujui syarat dan ketentuan produk.
• Nasabah harus menandatangani formulir permohonan 
 FX Order (berisi syarat & ketentuan serta surat kuasa
 pemblokiran & pendebetan rekening).

Lakukan transaksi valuta asing melalui telepon tanpa perlu 
repot datang ke cabang kami. Hubungi Relationship Manager 
Anda atau kunjungi kantor cabang Bank Commonwealth 
terdekat untuk pendaftaran Layanan Phone Indemnity.

Layanan 
Phone Indemnity

Anytime, Anywhere

Dapatkan kurs special dengan menghubungi 
Relationship Manager Anda atau kunjungi 

cabang terdekat

Login Internet banking Anda 
dan pilih menu internal transfer

Pilih rekening tujuan dan masukan deal code 
khusus transaksi valuta asing Anda

Nikmati fasilitas pindah buku 
secara instant dengan rate special

Lakukan transaksi valuta asing Anda kapan saja dan di mana 
saja, Anda juga dapat menikmati kurs spesial dengan 
memasukan kode deal yang Anda dapatkan dari Relationship 
Manager atau Treasury Specialist kami.

Nikmati juga rate istimewa transaksi valuta asing melalui 
layanan Internet Banking dan Mobile Banking.

Nikmati Kurs Valuta Asing 
Bersaing melalui Internet Banking

Untuk transaksi mata uang IDR ke mata uang lain setara dengan 
USD25,000 per bulan harus memberikan dokumen pendukung.
Batas transaksi ini dapat berubah sesuai dengan ketentuan Bank.

-

Treasury Specialist kami selalu siap untuk membantu 
memenuhi kebutuhan valuta asing Anda dengan terus 
memperbarui Anda mengenai kondisi serta proyeksi masa 
depan pasar mata uang, serta memberikan solusi yang dapat 
Anda pilih untuk mengoptimalkan portofolio Anda.

Treasury 
Specialist

Penarikan Uang 
pada ATM di Australia

Bagi Anda yang melakukan perjalanan ke Australia atau anak 
Anda sedang studi di Australia, Anda dapat menarik uang 
dalam mata uang AUD dengan menggunakan kartu ATM 
kami di jaringan Commonwealth Bank of Australia (CBA). 


