
                                                                                                                                                                  
 

Gerbang Nasabah Prioritas 

Akses Prioritas Tanpa Batas Melalui BRI Danareksa Sekuritas 

Gerbang Nasabah Prioritas (GNP) merupakan loyalty program yang diperuntukkan khusus bagi 

Nasabah BRI Danareksa Sekuritas (BRIDS) terpilih dan memiliki asset berupa cash + portfolio di atas 

Rp 500juta. Selanjutnya Nasabah terpilih akan mendapatkan undangan untuk bergabung menjadi 

Nasabah BRI Prioritas agar dapat menikmati layanan perbankan BRI Prioritas (syarat dan ketentuan 

berlaku). 

Frequently Asked Question 

1. Q : Apa yang dimaksud dengan program GNP? 

A : GNP adalah program Gerbang Nasabah Prioritas yang merupakan program penawaran bagi 

Nasabah BRIDS terpilih untuk menjadi Nasabah BRI Prioritas. 

 

2. Q : Apa kelebihan yang didapat dari program GNP? 

A : Kelebihan yang didapat dari program GNP adalah Nasabah BRIDS dapat menjadi Nasabah 

BRI Prioritas melalui jalur undangan sehingga berhak untuk mendapatkan layanan 

perbankan prioritas dari BRI.  

 

3. Q : Siapa saja yang berhak mengikuti program GNP? 

A :Nasabah yang berhak mengikuti program GNP adalah Nasabah terpilih (berdasarkan hasil 

assessment internal BRI Group) dan memiliki cash + portfolio lebih besar dari Rp 500juta.  

 

4. Q : Apa saja syarat untuk mengikuti program GNP? 

A : Syarat untuk mengikuti program GNP adalah: 

 

1) Belum terdaftar sebagai Nasabah BRI Prioritas sebelumnya; 

2) Memiliki RDN BRI; 

3) Memiliki rekening withdrawal tabungan Britama Bisnis; 

4) Bersedia untuk mengisi customer consent yang terdapat di dalam Gform. 

 

5. Q : Apa keuntungan menggunakan tabungan Britama Bisnis sebagai rekening withdrawal? 

A : Keuntungan menggunakan rekening withdrawal tabungan Britama Bisnis adalah: 

1) Nasabah dapat terbebas dari biaya administrasi bulanan apabila saldo rata-rata harian 

pada rekening senilai minimal Rp 5juta;  

2) Terbebas dari biaya bulanan Kartu Prioritas; 

3) Berpeluang mendapatkan reward cash back senilai Rp 150ribu untuk setoran awal 

dihari yang sama dengan pembukaan rekening minimal Rp 1 juta (selama kuota masih 

tersedia).   

 

6. Q : Biaya apa saja yang dikenakan atas pembukaan rekening withdrawal Britama Bisnis? 

A : 

Produk Tabungan Biaya Bulanan 
Pinalti Bila Rata-rata Saldo Mengendap  

Kurang Dari Rp 5Juta 

Britama Bisnis Free Rp 50.000 

 

7. Q : Bagaimana cara membuka rekening tabungan Britama Bisnis  sebagai rekening withdrawal 



                                                                                                                                                                  
untuk program GNP? 

A :Pembukaan rekening tabungan Britama Bisnis dapat dilakukan melalui link berikut  

Buka Rekening BRI | PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk. 

 

 

8. Q : Apa saja dokumen persyaratan untuk membuka rekening Britama Bisnis? 

A : Dokumen yang dibutuhkan untuk membuka rekening Britama Bisnis adalah KTP, NPWP, 

Untuk WNA: Passport/KIM/KITAS/KITAP  

 

9. Q : Bagaimana cara mengikuti program GNP? 

A : Cara mengikuti program GNP adalah sebagai berikut 

1) Mengisi Gform yang terdapat pada email undangan dari BRIDS secara lengkap ; 

2) Setelah mengisi Gform, Nasabah akan dihubungi oleh call center atau sales dari 

cabang BRIDS untuk dibantu proses pembukaan dan verifikasi atas RDN & rekening 

withdrawal BRI; 

3) Setelah RDN dan rekening withdrawal BRI terbentuk dengan sempurna, Nasabah akan 

dihubungi oleh Priority Banking Officer (PBO) dari BRI Prioritas untuk diproses lebih 

lanjut menjadi Nasabah BRI Prioritas. 

4) Setelah itu, Nasabah akan menerima Kartu Prioritas sebagai tanda bahwa Nasabah 

sudah resmi menjadi Nasabah BRI Prioritas dan berhak atas layanan perbankan 

prioritas dari BRI.  

  

10. Q : Apakah program GNP berlaku untuk Nasabah baru? 

A :Program GNP tidak berlaku untuk Nasabah baru BRIDS. 

 

11. Q : Sampai kapan periode program GNP berlangsung? 

A : Periode program GNP berlangsung hingga 30 November 2021 atau hingga kuota program 

terpenuh (first come, first served), yang mana yang lebih dahulu tercapai.  

 

12. Q : Bagaimana jika Nasabah mengalami kendala dalam proses mengikuti program GNP? 

A : Jika kendala muncul ketika proses pengisian Gform dan pembukaan rekening withdrawal 

& RDN, Nasabah dapat menghubungi sales di cabang atau callcenter BRIDS di (021) 

1500688 / callcenter@bridanareksa.co.id. 

Namun, jika kendala muncul ketika Nasabah sudah dihubungi oleh PBO SLP BRI, maka 

Nasabah dapat langsung menghubungi PBO BRI. 

 

13. Q : Apa yang harus dilakukan Nasabah untuk mempertahankan layanan BRI Prioritas yang 

     diperoleh melalui program GNP? 

A : Nasabah wajib menjaga minimal total aset di BRIDS senilai lebih dari Rp 500juta, atau 

minimum nilai total aset tertentu di BRIDS, yang besarannya ditetapkan oleh BRI Prioritas. 

 

14. Q : Bagaimana jika total aset Nasabah mengalami penurunan nilai hingga kurang dari  

Rp 500juta? 

A : Jika penurunan total aset Nasabah terjadi selama 3 (tiga) bulan berturut-turut maka pihak 

Bank akan menonaktifkan Kartu BRI Prioritas Nasabah Ybs berikut segala fitur dan 

fasilitas yang melekat didalamnya.  

https://bukarekening.bri.co.id/digital-saving/detail_product/3

