
 

 

  KC/KCP : …………………………………… 

  Tanggal : …………………………………… 

FORMULIR PEMBUKAAN REKENING SIMAS TARA 

Nama Lengkap : ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

No. Kartu Identitas : ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Jangka Waktu :  1 Tahun      2 Tahun      3 Tahun      4 Tahun      5 Tahun      ………… 

Setoran Rutin Bulanan : ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Terbilang : ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

No. Rekening Sumber Dana : ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

SYARAT DAN KETENTUAN SIMAS TARA 

1. Simas TARA merupakan rekening Tabungan berjangka untuk nasabah perorangan dalam mata uang Rupiah. 

2. Nasabah yang membuka rekening Simas TARA akan mendapatkan Tanda Kepesertaan sebagai bukti keikutsertaan 
nasabah. Tanda Kepesertaan ini bukan merupakan surat berharga dan tidak bisa dipindahtangankan. 

3. Setoran rutin bulanan Simas TARA akan didebet langsung dari rekening sumber dana nasabah di Bank Sinarmas. 

4. Dana pada rekening Simas TARA hanya bisa dicairkan pada saat jatuh tempo. 

5. Penutupan Simas TARA akan dilakukan apabila : 

a. Telah jatuh tempo 

b. Sebelum jatuh tempo atas permintaan nasabah (break) 

c. Gagal debet selama 3 (tiga) bulan berturut-turut karena tidak ada dana pada rekening sumber dana (break) 

d. Nasabah meninggal dunia 

6. Penutupan Simas TARA sebelum jatuh tempo atas permintaan nasabah atau karena gagal debet 3 (tiga) kali berturut-
turut, maka nasabah akan dikenakan biaya pinalti sebesar 0.50% dari total sisa setoran rutin bulanan yang belum 
dibayarkan ditambah nilai hadiah yang pernah diterima (jika ada). 

7. Pencairan dana dari Simas TARA yang sudah jatuh tempo tidak dikenakan biaya administrasi penutupan rekening. 

8. Dana nasabah atas penutupan Simas TARA sebelum ataupun sesudah jauh tempo akan dikreditkan ke rekening sumber 
dana. 

9. Apabila terdapat hal-hal lain yang belum diatur dalam syarat dan ketentuan ini, maka akan ditentukan kemudian. 

Dengan ini saya telah membaca, memahami 
dan menyetujui seluruh Syarat dan Ketentuan 
Pembukaan Rekening Simas TARA dari PT. 
Bank Sinarmas Tbk. 

 

____________, ________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tanda Tangan & Nama Lengkap 

 
Diisi oleh Bank 
Nomor CIF              :  
Nomor Rekening Simas TARA            :  
 

Diproses oleh, 
 
 
 
 
Nama     : ................... 

Jabatan : ................... 

Tanggal : ................... 

Diperiksa oleh, 
 
 
 
 
Nama     : .................. 

Jabatan : ................... 

Tanggal : ................... 

Disetujui oleh, 
 
 
 
 
Nama     : .................. 

Jabatan : .................. 

Tanggal : .................. 

 


