Transaksi Bisnis Lebih Aman Berkat Giro Bank

Bagi para pengusaha, memiliki sebuah rekening giro untuk menyimpan uang
perusahaan seperti sudah menjadi kewajiban. Apalagi untuk perusahaan dengan skala yang
besar. Karena rekening giro memiliki lebih banyak manfaat dan keuntungan bagi para
pengusaha daripada rekening tabungan biasa.
Ada beberapa manfaat yang akan kita dapatkan ketika menggunakan giro, di
antaranya adalah:
1. Rekening koran
Rekening koran merupakan lembaran laporan keuangan giro yang memuat
segala macam transaksi melalui rekening selama satu bulan. Rekening koran
dikirimkan rutin setiap bulan kepada pemilik rekening agar mereka dapat memantau
aktivitas keuangan rekening giro.
2. Cek dan bilyet giro
Cek dan bilyet giro adalah alat transaksi yang bisa digunakan untuk tarik
tunai uang dari rekening giro. Cek dan bilyet giro digunakan agar pemilik tidak
perlu membawa banyak uang ketika akan melakukan transaksi dengan nominal
yang besar. Cukup dengan selembar cek, penerima akan dengan mudah mencairkan
dana untuk pembayaran transaksi kita.
3. Transaksi no limit
Berbeda dengan tabungan biasa, transaksi melalui giro tidak dibatasi. Kita
bisa mengeluarkan cek dengan nominal sebesar mungkin untuk membayar sebuah
transaksi, tanpa harus datang langsung ke bank. Selama nominal tersebut tidak
melebihi nominal saldo giro, maka transaksi akan berjalan dengan mudah dan
cepat.
Setelah membaca beberapa keuntungan yang akan kita dapatkan saat menggunakan
rekening giro di atas. Pasti banyak di antara Anda terutama para pengusaha yang ingin
membuka sebuah rekening giro agar transaksi bisnis bisa berjalan lebih lancar. Begitu pula
dengan saya.

Beberapa tahun lalu, atas saran dari seorang sahabat yang sudah lama berkecimpung
di dunia bisnis. Saya membuka sebuah rekening giro di BCA. Selain beberapa manfaat
yang sudah saya sampaikan di atas, selama menggunakan Giro BCA saya merasakan
manfaat lain rekening giro bagi stabilitas keuangan perusahaan.
Dengan Giro BCA, selain mendapat cek dan bilyet giro untuk melakukan transaksi.
Saya juga mendapat fasilitas kartu ATM BCA dan LA atau Letter of Authorization. Jika
harus melakukan transaksi dengan dana yang tidak begitu besar. Saya cukup menggunakan
kartu ATM BCA untuk melakukan transaksi tarik tunai atau debit dan tidak perlu
mengeluarkan buku cek.
Sedangkan LA atau Letter of Authorization dapat digunakan sebagai alat transaksi
untuk tarik tunai dari rekening giro. Berbeda dengan cek dan kartu ATM, LA hanya bisa
digunakan oleh pemilik rekening dan tidak bisa dipindahtangankan. LA dapat membantu
saya mencegah penyelewengan dana

seperti yang banyak terjadi pada perusahaan-

perusahaan di sekeliling saya.
Praktis, mudah, aman dan nyaman. Itulah kesan yang saya rasakan selama
menggunakan rekening Giro BCA. Selain itu, jika menggunakan Giro BCA kita akan
mendapat fasilitas Klik BCA (internet banking) dan M-BCA (mobile banking). Fasilitas ini
akan membantu kita memantau aktivitas perbankan pada giro secara online dan real time
sebagaimana rekening koran yang kita terima setiap bulan.
Selain rupiah, Giro BCA juga melayani penyimpanan dana dari mata uang lain
seperti yen, dolar Amerika, Singapura, ringgit, dan lain sebagainya. Hal ini tentu saja
sangat menguntungkan. Terutama bagi para pengusaha yang bergerak di bidang ekspor dan
impor. Karena kita tidak perlu mengonversikan mata uang jika ingin melakukan transaksi
atau menabung.
Giro BCA juga didukung oleh salah satu bank swasta terbesar di Indonesia yang
telah berpengalaman dalam mengelola uang nasabahnya, yaitu BCA. Sehingga kita tidak
perlu khawatir soal keamanan dana yang kita simpan di Giro BCA. Jadi, masih tertarik
menabung dana perusahaan di rekening tabungan biasa?

