Nama Penerbit
Nama Produk
Mata Uang

:
:
:

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Versi Umum
PT. Bank OCBC NISP , Tbk
Jenis Produk
Deposito EUR ( Branch )
Deskripsi Produk
EUR

: Deposito
: Deposito Berjangka

Fitur Utama Deposito
Saldo Minimal

:

EUR 2.500

Suku Bunga *

:

https://www.ocbcnisp.com/id/individu/simpanan/deposito

Tingkat Bunga Penjaminan**

0.50%

* Bunga dapat berubah sewaktu-waktu
* Berlaku pada tanggal dokumen ini diterbitkan
** Tingkat bunga penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan
(LPS) yang berlaku pada tanggal dokumen ini diterbitkan

Biaya
Biaya Penalti***

*** Pencairan sebelum jatuh tempo akan dikenakan penalti

1% dari nominal Deposito

Manfaat
1. Simpanan dengan pengembangan dana yang optimal

Risiko
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. Jangka waktu fleksible
3. Suku bunga optimal
4. Bebas menentukan jenis perpanjangan otomatis (ARO / Non ARO)

Persyaratan dan tata cara
Anda harus melengkapi persyaratan:
1. Menyampaikan Fotokopi KTP/Paspor/SIM untuk WNI dan KITAS/KITAP untuk WNA, dan NPWP
2. Mengisi formulir pembukaan rekening Deposito OCBC NISP

Anda dapat menyampaikan pertanyaan dan pengaduan
melalui:
Customer Care : 1500-999 atau + 6221 26506300 (dari luar
negeri)
email : callcenter@ocbcnisp.com

3. Memiliki rekening relasi dengan mata uang yang sama dengan rekening deposito yang akan
dibuka
Simulasi metode perhitungan bunga
Contoh simulasi produk Deposito Anda beserta jangka waktunya
Contoh: Penempatan deposito pada tanggal 1 Mei'20 sebesar EUR 10.000 dengan jangka waktu 3 bulan, dan suku bunga 0,00% pa
maka simulasi nya sebagai berikut :

Informasi tambahan
Berisi informasi tambahan:
1. Minimal penempatan EUR 2.500
2. Pilihan Jangka waktu 1-12 bln
3. konfirmasi penempatan berupa TD Advice
4. Suku bunga per tahun
5. Apabila melakukan penutupan rekening sebelum jatuh tempo maka akan dikenakan biaya penalty sebesar 1% dari nominal deposito dan bunga berjalan tidak
dibayarkan. Dan biaya penallty akan mengurangi saldo deposito
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6. Apabila Deposito jatuh tempo, maka secara otomatis dana dari Deposito akan dipindahbukukan ke Rekening Relasi.
7. 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 terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan merupakan
peserta penjaminan LPS

Tanggal Cetak Dokumen
9 Juli 2021
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