
Versi Personal
Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY)

Sesuai SEOJK Nomor 12/SEOJK.07/2014 

Nama Penerbit : PT BPR Weleri Makmur
Nama Produk : Tabungan SMART / SMART PRO
Mata Uang : Rupiah 

Jenis Produk : Tabungan

Deskripsi Produk : Tabungan dengan setoran tunggal dengan jangka 

waktu tertentu serta langsung mendapat hadiah sesuai 

kesepakatan BPR WM dan Nasabah.

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

penalti dan mengembalikan hadiah senilai harga pada waktu 
pembelian.

1.  Nasabah yang membuka rekening Tabungan Smart dan/atau Smart Pro wajib mempunyai rekening Tabungan Makmur.
2.  Tabungan Makmur digunakan sebagai rekening induk sebagai penampungan hadiah berupa uang tunai dan penampungan saat penutupan rekening 

Tabungan Smart dan/atau Smart Pro.
3.  Nominal setoran Tabungan Smart dan/atau Smart Pro disesuaikan dengan nilai hadiah yang akan diterima.
4.  Setoran Tabungan Smart dan/atau Smart Pro diakui dan dibukukan oleh BPR WM setelah dana diterima atau dana telah efektif masuk ke rekening 
     PT BPR WELERI MAKMUR.
5.  Nasabah yang telah melakukan setoran Tabungan Smart dan/atau Smart Pro akan mendapatkan konfirmasi melalui WA dari BPR WM.
6.  Apabila terjadi perbedaan antara saldo yang tercatat pada kartu dengan saldo pembukuan BPR WM maka yang diakui adalah saldo yang tercatat pada 

pembukuan BPR WM kecuali jika nasabah menyertakan bukti-bukti yang otentik dan valid.
7.  Penutupan Rekening Tabungan Smart dan/atau Smart Pro dilakukan secara otomatis oleh sistem pada saat jatuh tempo.
8.  Apabila penutupan rekening Tabungan Smart dan/atau Smart Pro dilakukaan sebelum jatuh tempo, maka :
      a. Nasabah mengembalikan hadiah yang telah diterima dengan mengganti secara tunai atau pemindahbukuan sebesar nominal harga hadiah yang 

tercantum pada Lembar Informasi Penempatan Tabungan; dan
      b.  Membayar penalti sebesar 0.25% dari nominal Tabungan Smart / Smart Pro secara tunai atau pemindahbukuan :
           1. untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan sampai dengan 6 (enam) bulan; atau
           2. apabila penutupan rekening dilakukan < 6 (enam) bulan untuk jangka waktu > 12 (dua belas) bulan ; dan
      c. tidak dikenakan penalti, apabila tidak termasuk dalam kondisi sebagaimana dimaksud huruf b (angka 1 dan 2).
9.   Ragam hadiah Tabungan Smart dapat berupa barang yang ditentukan oleh nasabah setelah mendapat pesetujuan harga maksimum hadiah dari BPR  

WM. Atau berupa uang tunai yang ditransfer ke Tabungan Makmur nasabah.
10. Hadiah Tabungan Smartpro berupa barang yang disediakan oleh BPR WM dan tidak dapat diterima dalam bentuk uang.
11. BPR WM tidak memberikan bunga simpanan pada produk ini. 
12. Tabungan Smart / Smart Pro dapat dijadikan sebagai agunan kredit dengan plafon kredit paling sedikit Rp1.000.000 (satu juta rupiah) dan jatuh tempo 

kredit tidak diperkenankan melewati jatuh tempo Tabungan Smart / Smart Pro.

Fitur Produk Biaya 

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.

Versi Umum

Nominal Setor  : Nominal setoran Tabungan Smart dan/atau Smart Pro 

disesuaikan dengan nilai hadiah yang akan diterima. 
Minimal setor Rp1000.000 (satu juta rupiah).  

: BPR WM tidak memberikan bunga pada produk ini  Bunga

Administrasi Penutupan Rekening   

Transfer Antar Bank

: -

:Rp5000,- per transaksi transfer

Manfaat Risiko

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 / Smart Pro dapat dijadikan sebagai agunan kredit di 
    BPR WM.

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 Tabungan Smart / Smart Pro.

Informasi Tambahan

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


