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Tabungan 
 

 adalah simpanan yang 
penarikannya hanya dapat 
dilakukan dengan syarat 
tertentu yang disepakati, dan 
tidak dengan cek atau bilyet 
giro atau alat lain yang dapat 
dipersamakan dengan itu. 

 



Kartu kredit 

 adalah alat pembayaran yang berupa 
kartu yang terbuat dari sejenis plastik 
yang diatasnya tercetak nama, nomor 
keanggotaan, dan tanda tangan 
pemegang kartu kredit yang dapat 
memberikan substitusi cara pembayaran 
disamping alat pembayaran yang sah 
seperti uang kertas dan uang logam 
maupun surat berharga seperti cek dan 
giro. 

 



Kartu Debit 

 Kartu yang digunakan pada ATM 
yang memungkinkan pelanggan 
memperoleh dana yang langsung 
didebet (diambil) dari rekening 
banknya. 

 



Rekening giro 
 

 adalah simpanan yang penarikannya 
dapat dilakukan setiap saat dengan 
menerbitkan cek untuk penarikan 
tunai atau bilyet giro untuk 
pemindahbukuan,sedangkan cek 
atau bilyet giro ini oleh pemilikya 
dapat digunakan sebagai alat 
pembayaran.  

 



Deposito 
 

 adalah simpanan yang penarikannya 
hanya dapat dilakukan pada waktu 
tertentu sesuai tanggal yang 
diperjanjikan antara deposan dan 
bank. 

 



Direct Deposit 

 Salah satu bentuk pembayaran 
yang dilakukan oleh organisasi 
(misalnya pemberi kerja atau 
instansi pemerintah) yang 
membayar sejumlah dana (misalnya 
gaji atau pensiun) melalui transfer 
elektronik. Dana ditransfer 
langsung ke setiap rekening 
nasabah. 

 



Direct Payment  

 Salah satu bentuk pembayaran 
yang mengizinkan nasabah untuk 
membayar tagihan melalui transfer 
dana elektronik. Dana tersebut 
secara elektronik ditransfer dari 
rekening nasabah ke rekening 
kreditor.  



Pinjaman 
 

 Merupakan penyediaan uang atau 
tagihan yang dapat dipersamakan 
dengan itu,berdasarkan persetujuan 
atau kesepakatan pinjam meminjam 
antara bankdengan pihaklainyang 
mewaibkan pihak peminjam untuk 
melunasi utangnya setelah jangka 
waktu tertentu dengan pemberian 
bunga. 

 



Automated Teller Machine 
(ATM) 

 Merupakan suatu fasilitas 
perbankan untuk memberikan 
kemudahan dan kenyamanan bagi 
para nasabah dalam kegiatan 
transaksi perbankan baik tunai dan 
non-tunai dan untuk menghindari 
antrian panjang. 

 



SMS Banking 
 

 Merupakan layanan informasi 
perbankan yang dapat diakses 
langsung oleh Nasabah melalui 
telepon selular/handphone dengan 
menggunakan media SMS (Short 
Message Services). 

 



Call Banking/ phone bankning 
 

 Merupakan produk perbankan 
elektronik yang disediakan 
membantu konsumen untuk dapat 
menerima layanan informasi 
perbankan dan melakukan transaksi 
finansial non tunai melalui pesawat 
telepon (touch tone atau 
handphone). 

 



Computer Banking 

 Layanan bank yang bisa diakses 
oleh nasabah melalui koneksi 
internet ke pusat data bank, untuk 
melakukan beberapa layanan 
perbankan, menerima dan 
membayar tagihan, dan lain-lain.  

 



Preauthorized Debit  
(or automatic bill payment) 

 Bentuk pembayaran yang mengizinkan 
nasabah untuk mengotorisasi 
pembayaran rutin otomatis yang 
diambil dari rekening banknya pada 
tanggal-tanggal tertentu dan 
biasanya dengan jumlah pembayaran 
tertentu (misalnya pembayaran 
listrik, tagihan telpon, dll) 



Electronic Bill Presentment 
and Payment (EBPP) 

 Bentuk pembayaran tagihan yang 
disampaikan atau diinformasikan ke 
nasabah atau pelanggan secara 
online, misalnya melalui email atau 
catatan dalam rekening bank. 



Electronic Fund Transfer 
(EFT) 

 Perpindahan “uang” atau “pinjaman” 
dari satu rekening ke rekening 
lainnya melalui  media elektronik. 

 

 



Payroll Card 

 Diterbitkan oleh pemberi kerja 
sebagai pengganti cek yang 
memungkinkan pegawainya 
mengakses pembayaraannya pada 
terminal ATM atau Point of Sales. 
Pemberi kerja menambahkan nilai 
pembayaran pegawai ke kartu 
tersebut secara elektronik. 

 


