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Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY)

Jenis Produk :TabunganNama Penerbit :PT BPR WELERI MAKMUR

Biaya

versi personal

Fitur Produk 

Setoran

Sifat setoran

Jangka waktu

Bonus

Saldo akhir periode

: Rp200.000,00

: bersifat rutin setiap bulan

: 36 bulan

: Rp200.000,00 (diberikan untuk rekening aktif  setor s/d periode ke-36 bln)

: Rp7.400.000,00

Biaya 

Biaya Administrasi perbulan

Biaya tutup rekening 

Biaya transfer antar bank

BiayaManfaat Risiko 
- Nasabah dapat memperoleh kesempatan undian emas yang diundi setiap bulan

- Mendapat souvenir setiap pembukaan rekening TabunganTamasha Emas 

- TAMASHA EMAS dapat dijadikan sebagai agunan kredit sesuai ketentuan 

  yang berlaku.

1. Saldo tabungan tidak bisa ditarik sewaktu-waktu

2. Rekening pasif tidak berhak atas hadiah undian dan dikenakan penalty saat 

    penutupan

    rekening.

 

: tidak ada

: Rekening Aktif Setor Rp0

  Rekening Pasif (tidak aktif setor) Rp50.000,00

: Rp5.000,00 per transaksi

                               Pertanyaan dan pengaduan melalui:
 

Persyaratan dan tata cara

1. Menyampaikan copy KTP/Paspor atau akte kelahiran untuk nasabah yang belum cukup umur

2. Mengisi formulir pembukaan rekening

3. Nasabah wajib membuka rekening Tabungan Makmur

4. Nasabah melakukan setoran Rp. 200.000 setiap bulannya

  Informasi tambahan
1. Setoran TAMASHA EMAS setiap bulan dengan sistem auto debet dari rekening Tabungan Makmur. 

2. Rekening Tabungan Makmur digunakan sebagai rekening induk yang berfungsi sebagai penampungan setoran.  

3. Pengundian Hadiah Tarikan dan Hiburan dilakukan setiap tanggal 15 setiap bulan. 

4. Nasabah yang telah melakukan setoran maksimal tanggal 10 setiap bulannya (atau hari kerja berikutnya jika jatuh di hari libur), 

    berhak atas Hadiah Undian.

5. Nasabah yang selama 3 (tiga) bulan atau lebih tidak memenuhi kewajiban setoran maka dikelompokkan sebagai rekening pasif.

6. Tabungan ini dapat dipindahtangankan kepada orang lain dengan persetujuan dan pengesahan dari BPR Weleri Makmur.

7. Rekening TAMASHA EMAS yang dinyatakan sebagai pemenang hadiah tarikan secara otomatis kepesertaannya berakhir. 

8. Pajak Hadiah seluruhnya ditanggung oleh BPR Weleri Makmur.

  Penting Untuk Dibaca

- Setoran dianggap sah apabila sudah tervalidasi Teller dan atau dana telah efektif ke rekening BPRWM pada Bank Umum.

- Transaksi penarikan saldo rekening aktif ataupun pasif hanya dapat dilakukan jika telah selesai jangka waktu penyelenggaraan TAMASHA EMAS (bulan ke 37 mulai tanggal 10)

- Anda telah membaca, menerima penjelasan, dan memahami produk tabungan sesuai Ringkasan Informasi Produk dan Layanan

- Segala hal yang terkandung dalam Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini berlaku pada saat dokumen ini diterbitkan

- BPR WM berhak menolak aplikasi pembukaan rekening ini tanpa harus menjelaskan alasan

- Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini sebelum menyetujui pembukaan rekening dan

  berhak bertanya kepada pegawai Bank atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini  

Biaya pengalihan kepemilikan : Rp25.000,00
 

Nama Produk :Tabungan Tamasha Emas Deskripsi Produk :Produk simpanan yang hanya dapat

 ditarik pada saat periode tabungan selesai Mata Uang :Rupiah

0855 1500 157 (WA) 1500 157 kantor pelayanan BPR WM
terdekat
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