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

SYARAT DAN KETENTUAN LAYANAN NASABAH PREMIER
1. Keikutsertaan dalam Layanan Nasabah Premier wajib berdasarkan persetujuan atau permohonan dari 
 Nasabah sesuai dengan penandatangan Formulir Keikutsertaan Layanan Nasabah Premier PT. Bank 
 Commonwealth.
2. PT. Bank Commonwealth (PTBC) tidak mengenakan biaya administrasi bulanan atas rekening Nasabah 
 Premier 
3. Untuk menjadi Nasabah Premier, Nasabah wajib memenuhi salah satu kriteria di bawah ini, yaitu:

  Kriteria Jumlah
  Saldo gabungan simpanan Min Rp1 miliar (ekuivalen dalam mata uang asing)
  Total pinjaman KPR yang dikucurkan Min Rp2 miliar 
  Total pinjaman SME yang dikucurkan Min Rp10 miliar 
4. Nasabah dapat menikmati keistimewaan/ keuntungan layanan Nasabah Premier sesuai dengan syarat 
 dan ketentuan yang berlaku di PTBC 
5. Nasabah akan menerima pemberitahuan berupa surat tertulis maupun SMS mengenai penurunan 
 segmentasi Nasabah Premier dari PTBC apabila rata-rata total saldo gabungan simpanan atau 
 pinjaman tidak memenuhi saldo minimum selama 6 (enam) bulan. Apabila kondisi ini terjadi, maka 
 PTBC berhak secara otomatis mengubah jenis segmentasi Nasabah Premier menjadi Nasabah Regular 
 berdasarkan kebijakan PTBC. 
6. Nasabah mengakui dan setuju bahwa dengan diubahnya segmentasi Nasabah Premier menjadi 
 Nasabah Regular di PTBC, nasabah tidak lagi berhak atas manfaat-manfaat keistimewaan dari 
 pelayanan / fasilitas Nasabah Premier. Dengan diubahnya segmentasi Nasabah Premier, kartu ATM 
 Nasabah yang berkaitan dengan rekening Nasabah Premier juga akan ditutup atau diubah menjadi 
 kartu ATM jenis lainnya, sesuai kebijakan dari PTBC.
7. Nasabah yang telah mengalami penurunan segmentasi dapat kembali mengajukan permohonan 
 menjadi Nasabah Premier dengan kembali menandatangani Formulir Keikutsertaan Layanan Nasabah 
 Premier PTBC melalui cabang atau melalui Relationship Manager Nasabah.
8. Nasabah wajib membaca dan mengerti syarat dan ketentuan yang terkait dengan produk atau jasa 
 layanan yang dimiliki PTBC dan setuju untuk terikat pada syarat dan ketentuan yang berlaku di PTBC 
 pada saat Nasabah memberikan konfirmasi dan persetujuan untuk mengajukan produk atau jasa 
 layanan melalui cara apapun sebagaimana diatur dalam Formulir Keikutsertaan Layanan Nasabah 
 Premier.
9. Nasabah dapat mengajukan permintaan pemberhentian Layanan Nasabah Premier di PTBC dengan 
 cara melengkapi dan menandatangani Formulir Pemberhentian Layanan Nasabah Premier.
10. Untuk informasi lebih lanjut terkait layanan Nasabah Premier, Nasabah dapat menghubungi Commbank 
 Premier Call Center 1500938. 


