
 

OCBCNISP Information Classification: Public 

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Versi Umum  

Nama Penerbit  :  PT. Bank OCBC NISP    Jenis Produk  :  Layanan   
Nama Produk  : Premier Banking   Deskripsi Produk  :  Layanan yang memberikan manfaat 

kepada nasabah berdasarkan rata-rata 
saldo gabungan 

  

Mata Uang  :  IDR & all currency         

Fitur Utama Layanan  
                

Saldo Minimal    
Rp500.000.000 (Avg. AUM) 

  

                

            

Biaya  
                

    

Apabila rata-rata saldo gabungan bulanan tidak mencapai ketentuan 
minimum maka nasabah akan dikenakan Biaya Layanan sebesar Rp 150.000 

(seratus lima puluh ribu rupiah) per bulan. 
Pengenaan Biaya Layanan berlaku efektif Januari 2023. 

    

        
        
        
        
        
    

    

                

Manfaat    Risiko 



 

OCBCNISP Information Classification: Public 

1. Jika rata-rata saldo gabungan bulanan (average AUM) Anda 
melebihi batas saldo minimal (Rp500.000.000), maka Anda 
akan mendapatkan: 
a. Bebas biaya beragam transaksi tanpa batas melalui metode 
auto-waive. 
b. Bebas biaya Telegraphic Transfer 1x per kuota bulanan untuk 
transaksi melalui ONe Mobile.  
c. Bebas biaya RTGS 10x per kuota bulanan.  
2. Laporan Konsolidasi elektronik bulanan (eStatement). 
3. Tarif khusus sewa Safe Deposit Box.  
4. Layanan eksklusif sesuai dengan pilihan Anda (paket Beyond 
Banking). 

  

1. Jika rata-rata saldo gabungan bulanan (average AUM) Anda kurang dari ketentuan 
minimal (Rp500.000.000), maka : 
a. Dikenakan Biaya Layanan sebesar Rp 150.000 per bulan.  
B. Bebas biaya beragam transaksi sesuai kuota yang ditentukan.   

    
      

  
      

  
  

Persyaratan dan tata cara 
Anda harus melengkapi persyaratan:  

  Anda dapat menyampaikan pertanyaan dan pengaduan melalui:    
Melakukan pendaftaran Layanan Premier Banking dan 
menyetujui syarat & ketentuan Layanan Premier Banking yang 
di-record melalui email konfirmasi (untuk proses online atau 
melalui Contact Center) atau dengan menandatangani formulir 
(untuk proses melalui cabang) atau melalui media lain yang 
ditentukan Bank. 

  

Customer Care : Call TANYA 1500-999 atau + 6221 26506300 (dari luar negeri) 
email : tanya@ocbcnisp.com  

  
            

Informasi tambahan  
1. Perhitungan rata-rata saldo gabungan bulanan (average AUM) pada bulan sebelumnya menentukan eligibility manfaat transaksi pada bulan berjalan. 

  



 

OCBCNISP Information Classification: Public 

2. Perhitungan rata-rata saldo gabungan bulanan (average AUM) dilakukan dengan pendekatan sbb: 
Penambahan average AUM ON B/S dan average AUM OFF B/S selama periode tgl 1 - akkhir bulan.   
3. Perhitungan kuota bulanan dimulai tanggal 3 setiap bulannya. 

  
4. Khusus Nasabah New To Bank (NTB) pada bulan pertama (periode end of month) bergabung dengan layanan, Nasabah mendapatkan manfaat bebas biaya 
transaksi tanpa syarat AUM.   
5. Manfaat bebas biaya transaksi diberikan dengan metode auto-waive selama nasabah memenuhi ketentuan berlaku. 

  
6. Efektif Januari 2023 apabila Nasabah tidak memenuhi ketentuan minimum rata-rata saldo gabungan sebesar Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) akan 
dikenakan Biaya Layanan senilai Rp 150.000 (seratus lima uluh ribu rupiah) per bulan.   
7. Bank wajib untuk menginformasikan segala perubahan atas manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan Produk, dan Layanan ini melalui beragam media 
sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan tersebut akan diinformasikan 30 hari sebelum efektif berlakunya perubahan. 

  
8. Informasi lain mengenai biaya, manfaat dan risiko dapat diakses melalui website resmi atau aplikasi lainnya. 

  
Disclaimer (penting untuk dibaca):    
Anda wajib 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.  

  
 

  
 

              

                

                

                

                

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

Tanggal Cetak Dokumen  
20/10/2022   

            

 


