
RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN (RIPLAY) RIPLAY UMUM

Nama penerbit  : PT BPR Weleri Makmur
Nama produk  : Tabungan Smart
Mata uang  : Rupiah

Jenis produk  : Tabungan berjangka
Deskripsi produk : Tabungan dengan setoran tunggal 

dengan jangka waktu tertentu serta 
langsung mendapat hadiah sesuai 
kesepakatan BPR WM dan Nasabah

Fitur Produk Biaya

Setoran   : Jumlah setoran menyesuaikan nilai 
hadiah yang diinginkan Nasabah.

Hadiah   : Presentase nilai hadiah setara dengan 
suku bunga tabungan per tahun.

Transfer antar Bank : Rp5.000,-
Penalty   : 0,25% dari nominal Tabungan Smart 

untuk jangka waktu 3 atau 6 bulan.
     0,25% dari nominal Tabungan Smart

apabila penarikan dana dilakukan < 6 
bulan dari jangka waktu 12 bulan.

RisikoManfaat

1. Nasabah dapat memilih sendiri hadiah sesuai anggaran dan 
keinginan Nasabah.

2. Hadiah dapat diterima dalam bentuk barang atau uang untuk 
dibelanjakan sendiri.

3. Tabungan Smart dapat dijadikan sebagai agunan kredit di 
BPR WM.

1. Saldo tabungan tidak dapat ditarik sewaktu-waktu
2. Jika saldo tabungan ditarik sebelum jatuh tempo maka akan 

dikenakan penalty  dan mengembalikan hadiah senilai harga 
pada waktu pembelian.

Persyaratan dan Tata Cara

1. Menyerahkan copy identitas diri (KTP) yang masih berlaku. 
2. Mengisi dan melengkapi formulir pembukaan Tabungan Smart.
3. Memiliki dan membuka Tabungan Makmur.

                               Pertanyaan dan pengaduan melalui:
 

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

Informasi Tambahan

1. Pembukaan rekening Tabungan Smart untuk anak dibawah umur, menunjuk orang tua sebagai pemilik manfaat (beneficiary).
2. BPR WM tidak memberikan bunga simpanan pada produk ini. 
3. Nasabah dapat mengunjungi situs https://bit.ly/SimulasiSmart
4. Pembayaran penalty atau pengembalian hadiah dapat dilakukan secara tunai atau mendebet dari saldo tabungan.
5. Penarikan tabungan hanya dapat dilakukan oleh pemilik rekening, jika dikuasakan maka wajib melampirkan surat kuasa disertai 

identitas asli dari pemilik.
6. Nasabah wajib menyerahkan Bilyet (asli) kepada BPR WM pada saat akan melakukan penarikan saldo.
7. Penutupan rekening Tabungan Smart terjadi saat nasabah melakukan penarikan saldo Tabungan Smart.

Penting Untuk Dibaca

1. Segala hal yang terkandung dalam Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) ini berlaku pada saat dokumen ini 
dicetak.

2. Dilarang menyerahkan setoran tunai, cek atau bilyet giro dengan nominal diatas Rp1.000.000,- ke petugas Bank di lapangan.
3. BPR WM berhak menolak permohonan ini tanpa harus menjelaskan alasan.
4. Nasabah harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) ini sebelum menyetujui pembukaan 

rekening dan berhak bertanya kepada pegawai BPR WM terkait Ringkasan Informasi Produk dan layanan (RIPLAY) ini.

Senantiasa Tepercaya Melayani Anda

PT BPR Weleri Makmur terdaftar  dan diawasi

oleh Otoritas Jasa Keuangan 

diperbarui tanggal 30/08/2021
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