Berupa risiko terjadinya perubahan tingkat imbal hasil
di pasar (reference rate) yang berpotensi merugikan
investor.
ST007 tidak memiliki risiko akibat terjadinya perubahan
tingkat imbal hasil di pasar karena tingkat Imbalan/Kupon
ST007 yang ditetapkan pada saat penerbitan merupakan
jaminan tingkat Imbalan/Kupon minimal (floor) yang
akan diterima investor sampai dengan jatuh tempo.

Cashback dikirimkan ke rekening nasabah yang terdaftar untuk transaksi Obligasi di Welma dengan
estimasi pengiriman Cashback pada Minggu ke-2 Bulan Desember 2020.

Login di KBI dengan User ID dan Key KBI
Melakukan registrasi SBN Online di KBI (3)
Melakukan pemesanan dan memperoleh kode billing
di KBI
Melakukan pembayaran di KBI/ATM BCA/EDC Pajak

Adalah risiko apabila investor tidak dapat memperoleh
pembayaran dana yang dijanjikan oleh penerbit pada
saat produk investasi jatuh tempo baik Imbalan/Kupon
dan Nilai Nominal.
Sebagai instrumen pasar modal, Sukuk Tabungan seri
ST007 termasuk instrumen yang bebas risiko (risk free
instrument) karena pembayaran Imbalan/Kupon dan
Nilai Nominal Sukuk Tabungan seri ST007 dijamin oleh
Pemerintah berdasarkan Undang-Undang SBSN dan
Undang-Undang APBN.

SID obligasi, rekening dana dan rekening surat berharga yang digunakan untuk
transaksi ST007 harus atas nama nasabah yang sama. Pembuatan SID dapat
dilakukan di cabang BCA yang melayani transaksi produk investasi atau dengan
menghubungi Halo BCA (1500 888)
Rekening yang digunakan untuk menampung Imbalan/Kupon ST007 tidak
diperbolehkan untuk tutup sebelum tanggal jatuh tempo.
Khusus bagi yang belum pernah membeli SBN Online di BCA.

Tingkat Imbalan/Kupon Pertama yang ditetapkan oleh Kemenkeu akan menjadi tingkat Imbalan/Kupon minimal (floor). Tingkat
Imbalan/Kupon minimal tidak berubah sampai dengan jatuh tempo. Tingkat Imbalan/Kupon disesuaikan setiap 3 (tiga) bulan
pada tanggal penyesuaian Imbalan/Kupon. Penyesuaian tingkat Imbalan/Kupon akan mengacu kepada Bank Indonesia
7-Day (Reverse) Repo Rate (BI 7-Day RR) yang berlaku pada tanggal penyesuaian Imbalan/Kupon, ditambahkan dengan spread
tetap. Dalam hal BI 7-Day RR ditambah spread tetap menghasilkan angka yang lebih rendah dari tingkat Imbalan/Kupon
minimal, maka Imbalan/Kupon yang berlaku adalah tingkat Imbalan/Kupon minimal (floor).
Dalam hal tanggal pembayaran Imbalan/Kupon bukan hari kerja, maka pembayaran Imbalan/Kupon dilakukan pada hari kerja
berikutnya tanpa kompensasi bunga.
ST007 tidak dapat dijual/dicairkan sampai dengan tanggal jatuh tempo, kecuali pada masa Early Redemption (ER).

Minimal kepemilikan Rp 2 Juta.
Minimal redemption Rp 1 Juta dan kelipatan Rp 1 Juta.
Maksimal redemption 50% dari total kepemilikan.
Ketentuan fasilitas Early Redemption dapat berubah sewaktu-waktu mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh Kemenkeu.

BCA terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan
BCA merupakan peserta penjaminan LPS • www.bca.co.id

