
Information Classification: Public#

Nama Penerbit : Jenis Produk : Collection
Nama Produk : Deskripsi Produk : 

Mata Uang : 

Metode Perhitungan 
Uang

Said to Contain

Count on Site

Brick & Bundle Count

Biaya Trip (Cash In Transit)

Cash Processing Rp 20,- per lembar
Asuransi 0,0085%

Jenis Uang
Uang kertas
Uang logam Rp 10.000.000,- atau ekuivalen

1. Anda dengan ini menyatakan telah membaca, menerima penjelasan, mengerti dan memahami produk dan/atau layanan sesuai Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan 
(“Ringkasan”) ini dan telah mengetahui, memahami serta menerima segala konsekuensi dari produk dan/atau layanan termasuk seluruh manfaat, risiko dan biaya-biaya yang melekat.  
2. Ringkasan ini hanya merupakan sarana informasi, tidak dimaksudkan sebagai penawaran resmi atas suatu produk dan/atau layanan. Jika terdapat perbedaan antara Ringkasan ini 
dengan perjanjian dan/atau syarat dan ketentuan terkait dengan produk dan/atau layanan  (“Perjanjian”), maka yang berlaku adalah Perjanjian.

3. Bank OCBC NISP berhak menolak permohonan produk dan/atau layanan Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.  
4. Anda wajib membaca dengan teliti Ringkasan ini dan dapat menghubungi  Bank OCBC NISP dalam hal terdapat pertanyaan lebih lanjut mengenai produk dan/atau layanan yang 
terdapat dalam Ringkasan ini.
5. Ringkasan ini telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

email : clientservices@ocbcnisp.com 

Informasi Tambahan 

Batas maksimum untuk uang yang dibawa adalah:
Transaksi
Per lokasi
Per lokasi

Jumlah Nominal

PT. Bank OCBC NISP, Tbk  terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan merupakan peserta penjaminan LPS Tanggal Cetak Dokumen 

29/01/2021

Disclaimer (penting untuk dibaca): 

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Versi Umum 

Fitur Utama 

Biaya Transaksi

PT Bank OCBC NISP Tbk.
Cash Pick Up dan Delivery Service

IDR dan USD

Layanan pengambilan atau pengantaran 
uang tunai ke tempat-tempat lokasi 
tertentu dalam jam tertentu yang disetujui 
oleh kedua belah pihak (Bank OCBC NISP 
dan Nasabah).

Metode pengambilan atau pengantaran uang tunai dengan sistem serah terima tas dalam kondisi tersegel rapi 
tanpa menghitung isi uang tunai di dalamnya.
Metode pengambilan atau pengantaran uang tunai dengan sistem perhitungan uang tunai secara rinci sampai 
dengan denominasi tertentu.
Metode perhitungan uang tunai berdasarkan Bundle (per 100 lembar) atau Brick (per 1.000 lembar) uang 
dalam denominasi yang sama.

Perhitungan dilakukan dengan memperhitungkan jarak dan ketersediaan dari vendor yang bekerja sama 
dengan Bank OCBC NISP.

Terjadinya selisih karena ditemukan uang yang tidak layak edar, sobek, palsu 
sewaktu pemeriksaan atau hal lainnya.

2. Melengkapi dan menandatangani Perjanjian Kerjasama Cash Pick Up dan/atau Delivery Service.

Manfaat Risiko

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

1. Meningkatkan efisiensi Nasabah dalam fokus ke bisnis inti.
2. Pengambilan atau pengantaran uang tunai terkoordinasi dan lebih aman.

Persyaratan dan Tata Cara

Anda harus melengkapi persyaratan: Anda dapat menyampaikan pertanyaan dan pengaduan melalui: 
1. Memiliki rekening Giro di Bank OCBC NISP.

Rp 4.000.000.000,- atau ekuivalen


