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KETENTUAN UMUM PEMBUKAAN DEPOSITO  

 
 
Sehubungan dengan pembukaan Deposito pada PT Bank OCBC NISP, Tbk (”Bank OCBC 

NISP”), pemohon (selanjutnya disebut ”Nasabah”), wajib tunduk pada Ketentuan Umum 
Pembukaan Deposito berikut semua perubahan dan atau pembaharuannya (”Ketentuan 
Umum Deposito”) sebagai berikut: 
 
I. DEFINISI  

”Deposito” adalah produk simpanan pada Bank OCBC NISP yang (i) dapat dicairkan 
setelah jangka waktu tertentu; atau (ii) dapat diperpanjang secara otomatis (Automatic 

Roll Over) dengan jangka waktu yang sama sebagaimana diatur dan disepakati antara 
Nasabah dengan Bank OCBC NISP pada saat penempatan. Deposito ini dapat dibuka 
melalui kantor cabang Bank OCBC NISP. 

“Rekening Relasi” adalah rekening tabungan maupun rekening giro yang ada di Bank 
OCBC NISP yang digunakan sebagai rekening penyetoran dan pencairan/pemindahbukuan 

Deposito.  

“Nasabah” adalah nasabah perorangan maupun badan usaha. 

 
II. PEMBUKAAN DEPOSITO: 

a. Nasabah wajib mengisi Formulir Pembukaan Deposito atau Instruksi Pembukaan 
Deposito (Standing Instruction). 

b. Untuk Nasabah perorangan wajib memiliki Rekening Relasi di Bank OCBC NISP, 
sedangkan untuk Nasabah badan usaha dapat menggunakan rekening relasi di bank 

lain.  
c. Pembukaan Deposito dapat dilakukan oleh Nasabah melalui kantor cabang Bank 

OCBC NISP. 
d. Konfirmasi Deposito akan langsung dicetak dan diberikan kepada Nasabah. 

 
III. BUNGA DAN BIAYA: 

a. Perhitungan bunga atas Deposito mengikuti ketentuan yang berlaku di Bank OCBC 

NISP. 
b. Bunga atas Rekening Deposito akan dikenakan pajak atau pungutan lain sesuai 

dengan peraturan yang berlaku. 
c. Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menjamin simpanan Nasabah yang berbentuk 

tabungan, deposito, giro, sertifikat deposito, dan bentuk lain yang dipersamakan 
dengan itu. 

d. Apabila Nasabah memperoleh bunga simpanan melebihi suku bunga wajar yang 
ditetapkan oleh LPS, maka simpanan tersebut tidak dijamin oleh LPS secara 
keseluruhan (baik pokok maupun bunga).  

  
IV. PENYETORAN DAN  PEMINDAHBUKUAN: 

a. Rekening Relasi dan Deposito wajib dalam mata uang yang sama. 
b. Dana untuk Deposito akan dipindahbukukan secara otomatis dari Rekening Relasi 

ke Deposito Nasabah.  
c. Apabila Deposito milik Nasabah jatuh tempo, maka secara otomatis dana dari 

Deposito akan dipindahbukukan ke Rekening Relasi.  

 
V. PENCAIRAN DEPOSITO SEBELUM JATUH TEMPO DAN PENUTUPAN DEPOSITO 

A. Pencairan Deposito Sebelum Jatuh Tempo:  
i. Dapat dilakukan di seluruh kantor cabang Bank OCBC NISP; 

ii. Nasabah wajib menunjukkan bukti identitas diri pada saat mengajukan 
pencairan Deposito; 

iii. Nasabah wajib mengisi dan melengkapi Formulir Penutupan Deposito atau 
Instruksi Penutupan Deposito (Standing Instruction) yang disediakan oleh Bank 
OCBC NISP; 
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iv. Nasabah akan dikenakan denda atau biaya penalti sesuai ketentuan yang 

berlaku di Bank pada saat pencairan, bunga berjalan tidak dibayarkan, dan 
penarikan kembali oleh Bank atas bunga yang sudah dibayarkan (jika ada). 

 

B. Penutupan Deposito 
Deposito akan tertutup otomatis apabila : 
i. Sudah jatuh tempo dan tidak diperpanjang lagi;atau 
ii. Nasabah melakukan pencairan Deposito sebelum jatuh tempo. 

 
Dalam hal Nasabah bermaksud untuk melakukan penutupan Rekening Relasi sebelum 
Deposito jatuh tempo, maka Nasabah wajib menginformasikan kepada Bank OCBC NISP 

nomor Rekening Relasi yang baru dan melengkapi dokumen atau instruksi penggantian 
yang ditentukan oleh Bank OCBC NISP. 
 
Nasabah setuju untuk membebaskan Bank OCBC NISP dari segala risiko, kerugian, 
tuntutan, keluhan/komplain, klaim dan/atau tanggung jawab sehubungan dengan 

dilakukannya pencairan/penutupan Deposito oleh Nasabah, baik yang ada sekarang 

maupun yang mungkin terjadi di kemudian hari dari pihak manapun juga. 
 

VI. PERNYATAAN DAN PERSETUJUAN NASABAH 
a. Seluruh data dan informasi yang diisikan dan tercantum dalam Formulir Pembukaan 

Deposito atau Instruksi Pembukaan Deposito (Standing Instruction) ini beserta 
dokumen (-dokumen) yang Saya lampirkan adalah lengkap, benar, terbaru dan 
masih berlaku. Apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dan/atau perubahan 

terhadap data, informasi dan/atau dokumen (-dokumen) tersebut, maka Saya 
membebaskan Bank OCBC NISP dari segala tuntutan, klaim atau gugatan dengan 
alasan apapun terhadap kesalahan data dan/atau dokumen (-dokumen) tersebut 
dan segera menyerahkan data dan/atau dokumen (-dokumen) yang terbaru dan 
masih berlaku kepada Bank OCBC NISP. 

b. Bank OCBC NISP berhak melakukan pemeriksaan terhadap kebenaran data yang 
Saya berikan. 

c. Saya menyatakan bahwa Saya telah menerima, membaca, mengerti, menyetujui, 

dan bersedia tunduk serta terikat kepada (i) Ketentuan Umum Deposito ini; (ii) 
Syarat dan Ketentuan Pembukaan dan Pengaturan Rekening PT Bank OCBC NISP, 
Tbk; (iii) Syarat dan Ketentuan Umum Layanan E-Banking; (iv) prosedur yang 
berlaku pada Bank OCBC NISP terkait Deposito, termasuk segala ketentuan dan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

d. Saya menyatakan bahwa Bank OCBC NISP telah memberikan penjelasan yang 
cukup dan memadai mengenai karakteristik Deposito ini dan Saya telah mengerti 
dan memahami segala konsekuensi penggunaan Deposito ini, termasuk manfaat, 
risiko dan biaya-biaya yang melekat. 

e. Saya menyatakan bahwa Bank OCBC NISP memiliki hak dan kewenangan untuk 
mengubah, menambah dan/atau mengurangi Ketentuan Umum Deposito ini dengan 
pemberitahuan melalui kantor Bank OCBC NISP atau media lainnya yang ditentukan 

oleh Bank OCBC NISP dengan memperhatikan ketentuan dan peraturan perundang-
undangan yang berlaku. 

f. Ketentuan Umum Deposito ini merupakan bagian dan satu kesatuan yang tidak 
terpisahkan dengan (i) Formulir Pembukaan Deposito atau Instruksi Pembukaan 

Deposito (Standing Instruction); (ii) Syarat dan Ketentuan Pembukaan dan 
Pengaturan Rekening PT Bank OCBC NISP, Tbk; (iii) Syarat dan Ketentuan Umum 
Layanan E-Banking; dan (iv) prosedur yang berlaku pada Bank OCBC NISP, 

termasuk segala ketentuan regulasi dan peraturan perundangan yang berlaku di 
Republik Indonesia. 

g. Saya memahami bahwa Ketentuan Umum Deposito ini dibuat dalam Bahasa 
Indonesia dan dapat diterjemahkan dalam bahasa lain. Dalam hal terdapat 
perbedaan interpretasi antara teks Bahasa Indonesia dengan bahasa asing tersebut, 
maka teks Bahasa Indonesia yang akan berlaku.  
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KETENTUAN UMUM DEPOSITO INI TELAH DISESUAIKAN DENGAN KETENTUAN 
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERMASUK KETENTUAN PERATURAN 
OTORITAS JASA KEUANGAN.  


