Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Versi Umum

Nama Penerbit
Nama Produk
Mata Uang

: PT. Bank OCBC NISP , Tbk
: Tanda Junior
: IDR

Jenis Produk
Deskripsi Produk

: Tabungan
: Tabungan yang diperuntukkan bagi anak dengan usia
14 hari - 17 tahun yang berada di bawah perwalian
Orang Tua / Wali sah

Fitur Utama Tabungan
Saldo Minimal

:

Rp 50.000,-

Batas transaksi belanja harian

Rp 500.000,-

Suku Bunga Tabungan*, klik link
berikut dan pilih menu Bunga &
Biaya

:

https://www.ocbcnisp.com/id/individu/simpanan/tabungan/tandajunior

Batas penarikan harian di ATM

Rp 500.000,-

Batas transfer di ATM, Internet
Banking, SMS, dan Mobile
Banking OCBC NISP

Rp 500.000,-

* Metode perhitungan bunga berdasarkan saldo harian dengan bunga tetap (Threshold)
* Bunga dapat berubah sewaktu-waktu

Tingkat Bunga Penjaminan**

3,75%

* Berlaku pada tanggal dokumen ini diterbitkan
** Tingkat bunga penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) yang berlaku pada tanggal dokumen ini diterbitkan
Biaya
Biaya Penarikan di ATM bank lain

Rp 8.000,-

Biaya Penggantian Kartu

Rp 20.000,-

Biaya Transfer Antar Bank

Rp 6.500,-

Biaya Penutupan Rekening

Rp 50.000,-

Biaya Materai

Rp 10.000,-

Biaya pengecekan saldo di
ATM bank lain

Rp 4.500,-

Manfaat

Risiko

1. Rekening tabungan dan kartu ATM Tanda Junior menggunakan nama Anak

1. Tidak dijaminnya tabungan Anda oleh LPS apabila:
- Nominal saldo simpanan anda pada satu bank melebihi Rp 2 miliar.
- Suku Bunga Tabungan Anda melebihi Tingkat Bunga Penjaminan LPS. Suku Bunga Tabungan
memperhitungkan pemberian dalam bentuk uang dari Bank yang Anda terima.

2. Tanda Junior dengan mata uang IDR memberikan perlindungan asuansi secara gratis
3. Edukasi usia dini Anak supaya menabung

2. Penyalahgunaan e-channel , PIN/password, dan kartu ATM/buku tabungan.
Persyaratan dan tata cara
Anda harus melengkapi persyaratan:
1. Menyiapkan fotokopi bukti identitas diri orang tua : KTP/SIM/Paspor dan
KIMS/KITAP/KITAS untuk WNA
2. Menyampaikan akte kelahiran anak
3. menyampaikan kartu pelajar anak (bila ada)
4. Mengisi formulir pembukaan rekening
5. Mengisi formulir pembukaan rekening
6. Khusus pembukaan rekening Tanda Junior IDR menandatangani Sertifikat Kepesertaan
Asurnasi Tanda Junior
7. Minimal setoran awal sebesar Rp 50.000,-

Anda dapat menyampaikan pertanyaan dan pengaduan melalui:
Tanya OCBC NISP : 1500-999 atau + 6221 26506300 (dari luar negeri)
email : tanya@ocbcnisp.com

Simulasi metode perhitungan bunga harian
Contoh simulasi produk tabungan Anda beserta jangka waktunya
Bunga tabungan Tanda Junior dihitung berdasarkan saldo akhir hari dengan metode perhitungan bunga threshold dan bunga tabungan akan dibayarkan pada akhir bulan.
Contoh: saldo rata-rata harian Nasabah bulan ini adalah sebesar Rp 15.000.000,- dengan threshold bunga:
Saldo
Rp 0 s.d. < Rp 50 juta
> Rp 50 juta

Tiering Suku Bunga
(per tahun)
0,15%
0,30%

Maka perhitungan bunga yang diterima Nasabah pada akhir bulan tersebut sesuai threshold saldo adalah:
Saldo
Rp 15.000.000,-

#

OCBCNISP Information Classification: Internal

Suku Bunga (per tahun)
Perhitungan Tiering
0,15%
Total dalam 1 bulan

Nominal Suku Bunga

Umum Tanda Junior (IDR)

Rp 22.500,Rp 22.500,-

Page 1

Informasi tambahan
Berisi informasi tambahan:
1. Rekening tabungan Tanda Junior tersedi dalam mata uang IDR, USD, dan SGD.
2. Rekening tabungan Tanda Junior difasilitasi dengan buku tabungan.
3. Kartu ATM hanya diberikan untuk tabungan Tanda Junior mata uang IDR.
4. Customer Identification File (CIF) pada rekening Tanda Junior adalah CIF orang tua / wali.
5. Usia anak pada saat pembukaan rekening antara 14 hari s/d 17 tahun.
6. Nama pemilik rekening adalah nama anak.
7. Anak maksimal boleh dibukakan 2 (dua) rekening Tanda Juniordengan menginduk ke CIF ayah dan/atau CIF ibu.
8. Orang tua bisa membukakan rekening Tanda Junior untuk seluruh anaknya (bisa lebih dari 2 rekening jika jumlah anak lebih dari 2) sepanjang usia anak memenuhi ketentuan pembukaan
rekening
9. Tanda tangan yang berlaku dan tidak terbatas untuk spesimen, formulir, slip penarikan dan penyetoran adalah tanda tangan orang tua / wali sah sesuai yang terdaftar pada sistem Bank.
10. Biaya materai dikenakan untuk formulir syarat dan ketentuan produk Tanda Junior.
11. Biaya penutupan rekening Tanda Junior dikenakan sesuai dengan jenis mata uang pada rekening tabungan Tanda Junior Nasabah.
12. Perlindungan asuransi diberikan sesuai syarat dan ketentuan yang berlaku.
13. Gratis perlindungan asuransi (khusus Tanda Junior IDR):
- Asuransi Harian Rawat Inap untuk tertanggung Anak.
- Asuransi Jiwa untuk tertanggung Orang tua.
14. Manfaat asuransi untuk rekening tabungan Tanda Junior mata uang IDR dapat diberikan grtis dan sifatnya tidak mengikat. Apabila terdapat perubahan syarat dan ketentuan untuk
menerima manfaat asuransi tabungan Tanda Junioe, maka syarat dan ketentuan terbaru yang berlaku.
15. Batasan usia masuk untuk asuransi Tanda Junior mata uang IDR:
- Tertanggung Anak : 14 hari - 17 tahun (ulang tahun terakhir), masa pertanggungan hingga usia 18 tahun.
- Tertanggung orang tua : 20 tahun - 59 tahun (ulang tahun terakhir), masa pertanggungan hingga 60 tahun.
16. Bunga tabungan didapatkan setiap akhir bulan.
17. Penutupan tabungan dapat dilakukan pada kantor cabang Bank OCBC NISP terdekat atau menghubungi Tanya OCBC NISP 1500-999
18. Anda akan menerima penawaran produk lain dari pihak ketiga apabila menyetujui untuk membagikan data pribadi.
19. Informasi lain mengenai biaya, manfaat, dan risiko dapat diakses melalui website resmi OCBC NISP di www.ocbcnisp.com atau aplikasi ONe Mobile .
Disclaimer (penting untuk dibaca):
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.

PT. Bank OCBC NISP, Tbk berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan serta merupakan
peserta penjaminan LPS

#

OCBCNISP Information Classification: Internal

Umum Tanda Junior (IDR)

Tanggal Cetak Dokumen
03-Okt-22
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