
Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY)

Jenis Produk :TabunganNama penerbit :PT BPR WELERI MAKMUR

Versi Umum

Fitur Produk 

Setoran awal

Setoran selanjutnya

Suku bunga*

: Minimal Rp25.000,00

: Minimal Rp10.000,00

Biaya 

Manfaat Risiko 

- Nasabah dapat melakukan penyetoran dan penarikan dana 

  sewaktu-waktu pada pada jam kerja selama kas buka.

- Bebas biaya ganti buku

Persyaratan dan tata cara

1. Menyampaikan copy KTP/Paspor atau akte kelahiran untuk nasabah 

    yang belum cukup umur

2. Mengisi formulir pembukaan rekening

  

Informasi tambahan

1. Bunga tabungan diperhitungkan setiap akhir bulan. 

2. Penurunan suku bunga tabungan berpengaruh terhadap berkurangnya nominal bunga yang diterima Nasabah.

3. Membawa KTP/Paspor jika akan melakukan transaksi penarikan dana

4. Penyetor dan penarikan dana dapat dilakukan setiap saat pada jam kerja selama kas buka. 

  
Penting Untuk Dibaca

TANDA TANGAN BERLAKU :        SATU            DUA          SALAH SATU

TANDA TANGAN TANDA TANGAN

NAMA  : NAMA  :

CONTOH TANDA TANGAN UNTUK TRANSAKSI

CIF :

Nama produk :Tabungan Makmur Deskripsi Produk 

                               Pertanyaan dan pengaduan melalui:
 

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

Mata uang :Rupiah

: 

:Produk simpanan yang dapat ditarik sewaktu-waktu  

 menurut syarat tertentu yang disepakati

 Tabungan tidak dijamin oleh LPS apabila:

a. Tidak tercatat dalam pembukuan bank
b. Nominal saldo simpanan melebihi Rp2 Miliar
c. Suku bunga tabungan melebihi tingkat suku bunga
    Penjaminan LPS

  

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

- Apabila terdapat perbedaan saldo pada buku tabungan dengan pembukuan Bank, maka yang diakui adalah

  saldo yang tercatatat pada pembukuan Bank, kecuali jika Nasabah menyertakan bukti otentik dan valid.   

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

- Informasi yang tercakup dalam Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini berlaku pada saat dokumen ini diterbitkan

- BPR WM berhak menolak aplikasi pembukaan rekening anda tanpa menjelaskan alasan

Tingkat bunga penjaminan**: Maksimal 6,25% per tahun

0,75  %  per  tahun

1,75  %  per  tahun

2,75 % per tahun

Saldo Bunga

< Rp. 1.000.000 0 % per tahun

Rp. 1.000.001- Rp. 10.000.000

Rp. 10.000.001 - Rp. 50.000.000

Rp. 50.000.000 -  keatas 

*  Berlaku pada tanggal dokumen ini diterbitkan 
** Tingkat bunga penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)
    yang berlaku pada tanggal dokumen ini diterbitkan 
 

BiayaBiaya Administrasi perbulan

Tutup rekening 
 Transfer antar bank

: tidak ada

: Rp25.000,-

: Rp5.000,- per transaksi

Rekening pasif : dikenakan biaya Rp5.000 setiap bulan 
sampai dengan rekening tidak pasif 
atau sampai dengan saldo minimun  
sampai dengan Rp25.000,- 

diperbarui tanggal 23/11/2022
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