
Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) 

:RupiahMata Uang 
Nama Produk :Deposito Makmur

Jenis Produk :DepositoNama Penerbit :PT BPR WELERI MAKMUR

Deskripsi Produk :Produk simpanan berjangka
 dengan bunga kompetitif

Versi Umum

Fitur Produk 

Minimal penempatan
Jangka waktu minimal
Suku bunga*

Tingkat bunga penjaminan**

: 

: 7%per Tahun

Biaya 

Manfaat Risiko 

- Tanpa biaya administrasi bulanan

- Terjamin Oleh LPS

- Bisa digunakan sebagai jaminan kredit.

Biaya Administrasi
Biaya penalty
Biaya transfer antar bank

: tidak ada
: 0.1%,- (Jika dicairkan sebelum jatuh tempo)

: Rp5.000,- per transaksi

  pertanyaan dan pengaduan melalui:
 

Persyaratan dan tata cara

1. Menyampaikan FC KTP/Paspor/akte kelahiran jika nasabah

    yang belum cukup umur

2. Mengisi formulir pembukaan rekening

3. Nasabah wajib membuka rekening Tabungan Makmur

  
Informasi tambahan

Penting Untuk Dibaca

- 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

- Anda wajib untuk membaca, memahami, dan menandatangani aplikasi pembukaan rekening

- BPR WM berhak menolak permohonan 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  

- Setoran dan pencairan Deposito melalui Tabungan Makmur atas nama nasabah sendiri.

- Setoran dianggap sah apabila sudah tervalidasi Teller dan atau dana telah masuk ke rekening bank koresponden 

  BPR WM.

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

- Penurunan suku bunga tabungan berpengaruh terhadap berkurangnya nominal bunga yang diterima konsumen.

- Jumlah Simpanan yang dijamin LPS maksimal sampai dengan 2 Milyar Rupiah per nasabah dalam satu bank.

- Deposito yang telah jatuh tempo dan tidak diambil oleh pemiliknya. Bank tidak akan memberikan bunga kecuali yang 

  bersifat ARO.  

- Apabila nasabah akan melakukan pencairan deposito maka bilyet deposito berjangka yang asli harus diserahkan kembali 

  ke BPR Weleri Makmur

- Membawa materai 6000 pada saat akan melakukan pembukaan dan pencairan deposito

- Bank tidak bertanggung jawab jika bilyet deposito ini hilang/ dicuri/ disalahgunakan oleh orang yang tidak berhak. 

: 1 bulan:
: Rp8.000.000

0855 1500 157 1500 157
kantor pelayanan
BPR WM terdekat

1 Bulan 5.50% p.a

3 Bulan 5,75% p.a

6,00%6 Bulan p.a

12 Bulan 6.25% p.a

24 Bulan 7.25% p.a

36 Bulan 7.75% p.a

- Dikenakan denda/penalty dan perhitungan penyesuaian 
  bunga 
  jika deposito dicairkan sebalum jatuh tempo.
- Nasabah wajib membayar kepada BPR WM selisih lebih 
  perhitungan bunga penyesuaian
- Pajak berlaku untuk simpanan diatas Rp. 7.500.000,- 

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

diperbarui tanggal 26/1/2021

60 Bulan 8.25% p.a

1   Bulan  5.50% p.a
3   Bulan  5.75% p.a
6   Bulan  6.00% p.a
12 Bulan  6.25% p.a 

24 Bulan    7.25% p.a
36 Bulan    7.75% p.a
60 Bulan    8.25% p.a


	Page 1

