
Nama Penerbit : PT. Bank OCBC NISP Jenis Produk : Deposito Berjangka

Nama Produk : Deposito Devisa Hasil Ekspor (DHE) Deskripsi Produk : 

Mata Uang : IDR

Penempatan deposito minimum Rp 8.000.000 ,- Biaya Pajak Penghasilan 7,5% - tenor 1 bulan

5% - tenor 3 bulan

0% - tenor 6 & 12 bulan

Suku Bunga* 2,25% per tahun Penalti*** Sampai dengan 1%

Jangka waktu/tenor 1,3,6,12 Bulan Biaya transfer bunga 

bulanan 
Tidak ada biaya dengan rekening relasi OCBC NISP

Tingkat Bunga Penjaminan** 3,75%

Penempatan bunga

Simpanan berjangka khusus hasil devisa ekspor 

dengan tarif pajak penghasilan (PPh) spesial, sesuai 

dengan mata uang dan jangka waktu penempatan.

5. Anda akan menerima penawaran produk lain dari pihak ketiga apabila menyetujui untuk membagikan data pribadi 

6. Informasi lain mengenai biaya, manfaat, dan risiko dapat diakses melalui website resmi atau call OCBC NISP

Disclaimer (penting untuk dibaca): 

1. Bank dapat menolak permohonan produk Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku 

2. Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini dan berhak bertanya kepada pegawai Bank atas semua hal terkait Ringkasan 

Informasi Produk dan Layanan ini 

Informasi tambahan 

1. Bukti penempatan deposito berupa advis deposito

2. Besarnya tarif PPh atas bunga Deposito DHE bergantung pada jenis valuta dan lamanya dana yang tersimpan

3. Sumber dana harus dari rekening khusus yang menampung penghasilan dari luar negeri (devisa hasil ekspor). Sumber dana bisa dari bank lain selama ada 

surat pernyataan yang dilegalisasi oleh bank pemilik reksus DHE nasabah

4. Bank wajib untuk menginformasikan segala perubahan atas manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan Produk dan Layanan ini melalui surat atau melalui 

cara-cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan tersebut akan diinformasikan 30 hari sebelum efektif berlakunya 

perubahan, 

3. Menyampaikan dokumen pendukung, antara lain Rincian Transaksi 

Ekspor (RTE) atau PEB atau PPE dan dokumen lainnya bila diperlukan

Simulasi 

Contoh simulasi produk deposito Anda beserta jangka waktunya: 

****Dana deposito ditambah bunga setelah dikurangi pajak. 

Anda harus melengkapi persyaratan: Anda dapat menyampaikan pertanyaan dan pengaduan melalui: 

1. Menyampaikan dokumen pendukung, antara lain identitas diri 

(KTP/KITAS/Passport/KIMS) atau badan usaha (akte pendirian dan Nomor 

Induk Berusaha, Izin Lokasi) & NPWP

Customer Care : 1500-999 atau + 6221 26506300 (dari luar negeri

email : callcenter@ocbcnisp.com 

2. Mengisi formulir pembukaan rekening

Persyaratan dan tata cara

Manfaat Risiko

1. Sebagai investasi berjangka Anda 1. Tidak dijaminnya deposito Anda oleh LPS apabila: 

2. Deposito anda dapat dilakukan perpanjangan secara otomatis melalui 

metode Automatic Roll-Over (ARO) 

* Nominal saldo simpanan anda pada satu bank melebihi Rp 2 miliar 

3. Anda dapat menjadikan deposito sebagai jaminan kredit

4. Tingkat suku bunga yang diperoleh mengikuti ketentuan nominal 

jumlah penempatan. Contoh :

*  Suku Bunga Deposito Anda melebihi Tingkat Bunga Penjaminan LPS. Suku 

Bunga Tabungan memperhitungkan pemberian dalam bentuk uang dari Bank 

yang Anda terima. 

2. Pencairan sebelum jatuh tempo:

* 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)

3. Terhadap deposito jenis ARO: 

* Jika Anda tidak melakukan pencairan deposito pada saat jatuh tempo, maka 

dana Anda akan didepositokan kembali dengan periode yang sama dengan 

suku bunga yang berlaku

* ARO dapat berlaku untuk pokok saja atau pokok dan bunga

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Versi Umum 

Fitur Utama Deposito 

* Berlaku pada tanggal dokumen ini diterbitkan. Suku bunga dapat berubah sewaktu-waktu

** Tingkat bunga penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) yang berlaku pada tanggal 

dokumen ini diterbitkan 

*** Pencairan sebelum jatuh tempo akan dikenakan penalti 
x

#OCBCNISP Information Classification: Public



03/10/2022

PT. Bank OCBC NISP, Tbk  berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan merupakan 

peserta penjaminan LPS

Tanggal Cetak Dokumen 

#OCBCNISP Information Classification: Public


