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Sesuai SEOJK Nomor 12/SEOJK.07/2014 

Nama Penerbit

Nama Produk

Mata Uang

: PT BPR Weleri Makmur

: Tabungan Rencana

: Rupiah

Jenis Produk

Deskripsi Produk

: Tabungan

: Produk simpanan 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.

Fitur Produk

Setoran

Sifat Setoran

Jangka Waktu

Bunga

: Minimal Rp100.000 (seratus ribu rupiah) dengan 

kelipatan Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah

: Tetap / Konstan / Rutin setiap bulan

: Mulai dari 1 tahun sampai dengan 10 tahun

: 2,75% per tahun

Biaya

Administrasi

Transfer Antar Bank

: -

: Rp5000 per transaksi transfer antar bank

Manfaat Risiko

1. Dapat digunakan sebagai perencanaan keuangan. 

2. Tidak ada biaya administrasi bulanan.

3. Dijamin LPS sampai dengan 2 Miliar. 

4. Dapat dijadikan agunan kredit.

1. Dikenakan biaya tutup rekening sebesar 15% dari nominal setoran awal 

apabila tergolong rekening pasif atau dilakukan penutupan rekening 

sebelum jatuh tempo.

Persyaratan dan Tata cara

1. Menyerahkan copy identitas diri yang masih berlaku (KTP/Paspor) 
2. Mengisi dan melengkapi formulir pembukaan rekening.
3. Menandatangani formulir pembukaan rekening dan spesimen tanda tangan; dan
4. Membayar uang setoran awal Tabungan Rencana, selanjutnya setiap bulan aktif melakukan setoran sampai akhir periode Tabungan.

Informasi Tambahan

1. Nasabah Tabungan Rencana wajib mempunyai rekening Tabungan  Makmur.

2. Tabungan Makmur digunakan  sebagai rekening sumber untuk transaksi setor Tabungan Rencana serta sebagai penampung saldo tabungan saat jatuh 

tempo. 

3. Setoran Tabungan Rencana diakui dan dibukukan oleh BPR WM setelah dana diterima atau dana telah efektif masuk ke rekening 
    PT BPR WELERI MAKMUR.
4. Bunga Tabungan Rencana diperhitungkan setiap akhir bulan.
5. Penurunan suku bunga Tabungan Rencana berpengaruh terhadap berkurangnya nominal bunga yang diterima nasabah.
6. Apabila terdapat perbedaan saldo pada buku tabungan dengan pembukuan Bank, maka yang diakui adalah saldo yang tercatat pada pembukuan bank, 

kecuali jika nasabah menyertakan bukti otentik dan valid.
7. Nasabah yang selama 3 (tiga) bulan tidak melakukan setoran Tabungan Rencana maka dikelompokkan sebagai rekening pasif.
8. Nasabah pasif akan dikenakan biaya penutupan tabungan sebesar 15% dari nominal setoran awal dan akan diberikan suku bunga tabungan pasif.
9. Tabungan Rencana dapat digunakan sebagai agunan kredit di BPR WM dengan ketentuan Plafon maksimal 80% dari saldo tabungan rencana saat 

pengajuan kredit, sekurang-kurangnya Rp1.000.000 (satu juta rupiah).

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.

Penting Untuk Dibaca

BPR WM Berizin dan diawasi oleh OJK

Call Center BPR WM 1500 157 (tarif pulsa lokal) WA 0855 1500 157 (whatsapp chat only)

diterbitkan pada 23 Agustus 2022


