
Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY)

Jenis Produk :TabunganNama Penerbit :PT BPR WELERI MAKMUR

Biaya

versi umum

Fitur Produk 

Setoran

Sifat setoran

Jangka waktu

Suku Bunga

: Rp100.000,00 dengan kelipatan Rp50.000,00

: konstan setiap bulan

: 1 s/d 10 Tahun 

: 3,0% pertahun Aktif      0% pertahun Pasif

Biaya 

BiayaManfaat Risiko 

                               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

  Informasi tambahan

1. Setoran  setiap bulan dengan sistem auto debet   Tabungan Rencana  dari rekening Tabungan Makmur.

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

3. Nasabah yang selama 3 (tiga) bulan tidak melakukan setoran Tabungan Rencana maka dikelompokkan sebagai rekening pasif.

4. Bunga tabungan diperhitungkan setiap akhir bulan dan dikreditkan ke tabungan makmur pada akhir bulan.

  

Penting Untuk Dibaca

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

- 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  

Nama Produk :Tabungan Rencana
Deskripsi Produk :Produk simpanan yang bagi perorangan dengan sistem

 setoran setiap bulan selama jangka waktu tertentu dan 
 penarikannya hanya dapat dilakukan pada jangka waktu 
 tertentu sesuai dengan syarat yang disepakati. 

Mata Uang :Rupiah

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

Suku Bunga Penjaminan LPS : 6,50% pertahun

Biaya transfer 
antar Bank 

Biaya Administrasi 

: Rp. 5.000

: Tanpa Biaya Administrasi

 

- Tidak ada biaya ganti buku

- Dapat dijadikan agunan kredit

- Dikenakan denda/penalty sebesar 15% dari nominal setoran awal

   jika dilakukan tutup rekening sebelum jatuh tempo. 

diperbarui tanggal 31/05/2021


	1: umum

