
                                            

 

FORMULIR PENDAFTARAN  GIRO XTRA 
 
Yang bertanda tangan di bawah ini (semua kolom wajib untuk diisi) :  

Nama Toko  :  ____________________________________________________________ 

Bidang Usaha   :  ____________________________________________________________ 

Nama pada Rekening :  ____________________________________________________________ 

Diwakili oleh *)                : _________________________________  selaku  ____________________ 

No. NPWP  : ____________________________________________________________  

Alamat   : ____________________________________________________________  

No. Telepon    : ____________________________________________________ _______ 

No. Rekening  : ____________________________________________________ _______ 

Tanggal pembukaan rekening    :  ___________________ 

Dengan ditandatanganinya aplikasi ini, Nasabah menyatakan bahwa :  

 Segala informasi yang saya isi dalam aplikasi ini adalah benar, tepat, akurat, dan lengkap.  

 PT Bank CIMB Niaga, Tbk. (selanjutnya disebut Bank) berhak untuk menerima atau menolak 
permohonan aplikasi ini jika tidak memenuhi syarat dan ketentuan program.  

 Bank berhak sewaktu-waktu mengenakan biaya normal transaksi atas rekening tersebut di atas 
tanpa pemberitahuan sebelumnya apabila total saldo rata-rata atas rekening tersebut di atas kurang 
dari saldo minimum yang ditetapkan Bank dimana besar dan kondisinya ditentukan Bank dari waktu 
ke waktu, dan jika program berakhir. 

 Pengakhiran keikutsertaan Nasabah dalam program tersebut diatas dapat dilakukan Bank sewaktu-
waktu, atas pertimbangan Bank sendiri.  

 Saya telah memahami dan menyetujui segala persyaratan manfaat, resiko, dan biaya-biaya yang 
melekat pada program Giro Xtra.  Saya memahami bahwa bunga dan tarif Giro Xtra serta Ketentuan 
dan Syarat Program dapat berubah sewaktu waktu dengan pemberitahuan atau pengumuman dari 
Bank,  dan juga Program ini tetap tunduk serta mengikat diri dengan ketentuan umum pembukaan 
rekening yang berlaku pada Bank 

 
Kota _______Tanggal ____________ 
 
 
Nama nasabah (disertai stempel Verifikasi) 
Diisi oleh bank : 

 
 
 
 
 
Tanda tangan RM 

 
 
 
 
 
Tanda tangan BM / SBM 

 PIC Program Giro Xtra  
 
 
  
 
 

Nama RM : Nama BM/SBM : Nama :  
*) Sesuai Anggaran Dasar Perseroan 
 
 



                                            

 

Lampiran formulir pendaftaran program Giro Xtra (untuk nasabah) 
 
Nasabah yang terhormat, 
 

Terimakasih atas kepercayaan Anda memilih Giro CIMB Niaga untuk mendukung transaksi perbankan 

usaha Anda. Kami sudah menyediakan beragam keuntungan yang secara exclusive hanya diberikan 

kepada nasabah terpilih selama periode program : 

 

1. Anda mendapatkan keuntungan maksimal berupa suku bunga istimewa  : 

Giro Individu  
 Jasa Giro bertingkat sampai dengan 6% 

 

Saldo 
Suku Bunga Giro Xtra 

Konvensional * 
 

Nisbah Giro Xtra 
Syariah  Mudharabah 

** 
 

< 1 juta 0.00% 2.50% 

1 - <  25 juta 0.50% 7.50% 

25 juta - < 250 juta 1.50% 17.50% 

250 juta - < 1 Milyar 4.00% 42.50% 

1 Millyar - < 5 Milyar 4.50% 47.50% 

5 Millyar - < 10 Milyar 5.00% 52.50% 

> 10 Milyar 6.00% 62.50% 

 * Tiering Progressive (Daily Split) 
        ** Tiering Progressive (Average Split) 
         Suku Bunga/Nisbah dapat berubah sewaktu-waktu sesuai kebijakan Bank 

  
Giro Perusahaan  
Jasa Giro bertingkat sampai dengan 4% 

   

Saldo 
Suku Bunga Giro Xtra 

Konvensional * 
 

Nisbah Giro Xtra 
Syariah Mudharabah** 

 

0 - 5 juta 0.00% 1.00% 

5 juta - < 250 juta 2.50% 27.50% 

250 juta - < 500 juta 3.00% 32.50% 

500 juta - < 5 Milyar 3.50% 37.50% 

>=  5 Milyar 4.00% 45.00% 

* Tiering Progressive (Daily Split) 
        ** Tiering Progressive (Average Split) 
         Suku Bunga/Nisbah dapat berubah sewaktu-waktu sesuai kebijakan Bank 
 

 

 

 



                                            

 

 

2. Tidak perlu khawatir menggunakan rekening giro CIMB Niaga untuk bertransaksi, karena Anda 

mendapatkan gratis buku Giro / Cek dan bebas biaya transaksi kiriman uang dan setoran kliring 

selama 1 tahun* 

 

Saldo rata-rata 

Gratis 
buku Giro 

/ Cek 

Setoran 
Kliring 

Transfer antar bank 

LLG & Online 
Transfer 

RTGS 

< 50 juta - Standar Standar Standar 

50 juta - 500 juta 1 Gratis Gratis Gratis 

500 juta  - <1 Milyar 2 Gratis Gratis Gratis 

≥ 1 Milyar 3 Gratis Gratis Gratis 

     * Biaya didebet saat transaksi dan dikembalikan (refund) pada akhir bulan berikutnya. 

 

3. Dapatkan Cash Reward Rp 100.000,- dikreditkan ke rekening Anda tiap bulan untuk transaksi 

pembayaran minimal 10 kali per bulan selama September 2017 – Agustus 2018 . Transaksi yang 

diperhitungkan:  SKN, RTGS, Transfer Online, Tarikan kliring, Pindah Buku kepada nasabah lain. 

Setiap transaksi pindah buku kepada nasabah lain diperhitungkan sebagai 2 kali transaksi (double) 

 
4. Nikmati kemudahan dan kenyamanan transaksi dengan mendaftarkan berbagai layanan kami : 

 Akses tanpa batas  
Transaksi cepat, mudah, nyaman, dan aman kapanpun dan dimanapun Anda berada melalui 
electronic channel 

 Gratis SMS Notifikasi  
 Anda akan mendapatkan SMS untuk transaksi masuk dan atau keluar dari rekening  giro Anda. 

 Gratis e-statement  
Anda akan mendapatkan Laporan Rekening Koran tepat waktu setiap bulan melalui email 

 Gratis sweeping Online  
Kredibilitas Anda terjaga  karena sistem akan otomatis mengambil dana dari rekening lain yang 
Anda daftarkan jika saldo di rekening giro Anda tidak cukup. 

         
Untuk nasabah giro perorangan, Anda juga bisa menikmati : 

 Gratis tarik tunai lewat ATM bank lain dengan saldo minimal 10 juta sebelum penarikan.  
 Poin Xtra yang dapat digunakan untuk belanja gratis di beragam merchant ternama. Poin Xtra 

dapat diperoleh dengan pengendapan saldo dan peningkatan saldo rekening Giro 
 
Hubungi Marketing kami untuk mengetahui informasi lebih detail mengenai beragam keuntungan di 
Giro Anda 

 
 
 
 
 
 
 

Bank CIMB Niaga terdaftar dan diawasi oleh OJK 



                                            

 

 

 


