
Ketentuan Terkait Pembukaan Rekening Taplus melalui 

BNI Tokyo Branch dan Osaka Sub-Branch 

Dengan ini kami informasikan bahwa BNI Tokyo Branch dan Osaka Sub-Branch hanya bisa 

membantu sebagai perantara (intermediary) dalam pembukaan rekening Taplus dengan fasilitas 

Internet Banking (e-Secure) di BNI Kantor Cabang Jakarta Pusat. Kami tidak dapat memberikan 

layanan terkait dengan pemeliharaan rekening Taplus ataupun layanan e-Banking yang ada di 

dalamnya. 

 

Rekening Taplus 

1. Rekening Taplus adalah rekening tabungan dari BNI di Indonesia. BNI Tokyo Branch dan Osaka Sub-

Branch hanya bertindak sebagai perantara untuk pembukaan rekening Taplus baru dengan fasilitas 

Internet Banking (e-Secure). Kami tidak bisa menangani penyetoran/penarikan tunai, mentransfer uang, 

memperbarui buku tabungan dan berbagai maintenance terkait dengan e-channel, kartu debit, Token 

(e-Secure) untuk Internet Banking, serta penerbitan ulang kartu debit, token, dll, terkait dengan 

rekening Taplus tersebut. 

 

Setelah rekening Taplus Anda dibuka, informasi mengenai rekening Taplus dan fasilitas e-channel, 

keduanya dapat diperoleh melalui BNI Call Center (Email : bnicall@bni.co.id atau melalui No. Telepon : 

+6221-3050-0046 (tarif berlaku dari masing-masing negara)). 

 

2. Pembukaan rekening Taplus melalui e-form (pendaftaran online), saat ini belum dapat dilakukan. 

Pendaftaran dilakukan melalui formulir pembukaan rekening yang dapat diisi langsung di BNI Tokyo atau 

Osaka, atau bisa juga didapatkan melalui pengiriman lewat pos. 

 

3. Buku tabungan dan kartu debit harus diambil langsung ke BNI Tokyo atau Osaka, tidak bisa dikirimkan 

melalui pos. Silakan kunjungi langsung BNI Tokyo atau Osaka setelah Anda menerima email konfirmasi 

dari kami. 

 

4. Pengambilan buku tabungan dan kartu debit Anda, mohon dilakukan paling lambat dalam waktu 3 bulan 

terhitung setelah BNI Cabang Jakarta Pusat membuka rekening Anda. Rekening Anda akan ditutup tanpa 

ada pemberitahuan sebelumnya jika tidak diambil dalam waktu 3 bulan. 

 

5. Perlu kami sampaikan bahwa penyetoran ke rekening Taplus Anda dari Jepang, hanya dapat dilakukan 

melalui layanan pengiriman uang luar negeri. 

Kartu Debit 

Kartu Debit BNI dapat digunakan untuk penarikan uang tunai (dalam JPY) pada mesin ATM bank-bank di 

Jepang yang berlogo Mastercard. Penarikan tunai tersebut akan dikenakan biaya sesuai ketentuan yang 



berlaku. Untuk informasi lebih lanjut, silakan langsung hubungi BNI Call Center (Email bnicall@bni.co.id atau 

Telepon +6221-3050-0046) 

 

Internet Banking (e-Secure) 

1. BNI Tokyo dan Osaka tidak dapat bertindak sebagai perantara untuk pendaftaran khusus untuk Internet 

Banking (e-Secure) saja. Kami hanya dapat melayani pendaftaran Internet Banking (e-Secure) bersamaan 

dengan pembukaan rekening Taplus. 

 

2. Kami tidak dapat bertindak sebagai perantara untuk pendaftaran E-Channel di bawah ini : 

- Internet Banking dengan Mobile-Secure 

- Mobile Banking,  

- SMS Banking, dan 

- Phone Banking 

Biaya 

1. Biaya intermediary pembukaan rekening Taplus adalah JPY 1,000. 

2. Biaya pembuatan e-Secure adalah sebesar IDR 120,000. 

- Biaya pada point 1 dibayar cash di counter BNI Tokyo ketika nasabah datang mengambil buku 

tabungan. Bagi nasabah yang membuka Taplus melalui BNI Osaka Sub-Branch, biaya tersebut akan 

didebit dari rekening Taplus equivalent dalam IDR. 

- Biaya pada point 2 akan didebit dari rekening Taplus. 

 

Untuk informasi lebih lanjut mengenai biaya lain-lain seperti biaya pemeliharaan rekening, biaya 

administrasi kartu debit, dll, silakan langsung dicek melalui www.bni.co.id. 

 

Layanan BNI Remittance Card 

Pendaftaran pembukaan rekening Taplus melalui BNI Tokyo dan Osaka juga disertai dengan pendaftaran 

layanan "BNI Remittance Card". Oleh karena itu, ketika nasabah datang untuk mengambil buku tabungan 

dan kartu debit, nasabah akan diminta untuk mendaftar layanan "BNI Remittance Card". 

 

Pembukaan rekening Taplus tambahan dengan Internet Banking (e-Secure) 

Nasabah dapat membuka lebih dari satu rekening Taplus. Namun setiap nasabah hanya dapat memiliki satu 

akun Internet Banking (e-Secure). Jika Anda sudah memiliki rekening Taplus dengan Internet Banking dan 

membuka rekening Taplus tambahan dengan Internet Banking, kami akan membuka rekening Taplus baru 

dengan User ID Internet Banking dan password awal yang baru. User ID dan password Anda yang lama akan 

terhapus setelah Anda menerima User ID yang baru. 

 

 

http://www.bni.co.id/

