
Nama Penerbit : Jenis Produk : Tabungan 
Nama Produk 
Mata Uang

:
:

Deskripsi Produk : Tabungan Berjangka dimana Nasabah dapat 
menentukan sendiri setoran bulanan yang akan 
dilakukan selama jangka waktu menabung

Setoran Bulanan : Kelipatan Setoran : Rp 100.000,-

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

: Jangka Waktu : 1 - 10 tahun (kelipatan 6 bulan)

Tingkat Bunga Penjaminan**

Denda Tunggakan Biaya Penutupan Rekening Rp 100.000,- 

2. Mengisi formulir pembukaan rekening Taka OCBC NISP

Manfaat Risiko

Tanya OCBC NISP : 1500-999 atau + 6221 26506300 (dari luar negeri)
email : tanya@ocbcnisp.com 

1. Setoran bulanan fleksibel
2. Suku bunga tetap (fixed ) per tahun
3. Bebas biaya administrasi

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.

Persyaratan dan tata cara

Anda harus melengkapi persyaratan: Anda dapat menyampaikan pertanyaan dan pengaduan melalui: 
1. Menyiapkan fotokopi KTP/SIM/Paspor untuk WNI dan KITAP/KITAS untuk WNA, dan 
NPWP

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Versi Umum 

Fitur Utama Tabungan 

Biaya 

0,025% x tunggakan setoran bulanan x jumlah hari 
tunggakan

Minimal Rp 100.000,-

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

* Bunga dapat berubah sewaktu-waktu 
* Berlaku pada tanggal dokumen ini diterbitkan 

PT. Bank OCBC NISP , Tbk
Taka Fix Installment (Cabang)
IDR

https://www.ocbcnisp.com/id/individu/simpanan/tabungan-
berjangka/taka-angsuran-
tetap

4.00%

3. Memiliki rekening relasi dengan mata uang yang sama dengan rekening Taka yang akan 
dibuka (untuk pendebetan setoran bulanan Taka)
4. Setoran awal menyesuaikan target dana dan jangka waktu yang dipilih

Simulasi metode perhitungan bunga
Contoh simulasi produk tabungan Anda beserta jangka waktunya 

Contoh: Setoran bulanan Rp 500.000,- dengan jangka waktu 12 bulan, suku bunga 2,50% per tahun
maka simulasinya sebagai berikut:
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Tanggal Cetak Dokumen

4. Ketentuan pembayaran Bunga Taka untuk penutupan rekening sebelum jatuh tempo:
-  Bunga tidak dibayarkan apabila terdapat penutupan dan pencairan rekening Taka OCBC NISP sebelum jatuh tempo pada periode tahun pertama; atau,
-  Bunga dibayarkan 75% dari total bunga pada saat penutupan dan pencairan rekening Taka OCBC NISP sebelum jatuh tempo, apabila penutupan dilakukan pada periode tahun kedua; atau,
-  Bunga dibayarkan secara penuh 100% dari total bunga pada saat penutupan dan pencairan rekening Taka OCBC NISP sebelum jatuh tempo, apabila penutupan dilakukan pada periode muai 
tahun ketiga.

5. Dana pencairan Taka Fix Installment saat jatuh tempo merupakan setoran bulanan selama jangka waktu menabung ditambah dengan bunga.
6. Saldo pada rekening Taka tidak dapat dilakukan penarikan atau ditransaksikan sebelum jangka waktu Taka berakhir.
7. Apabila dana pada rekening relasi Nasabah tidak mencukupi untuk pendebetan setoran bulanan, maka Nasabah akan dikenakan denda tungakan sesuai ketentuan yang berlaku.

9. Dalam hal Nasabah pemilik rekening Taka meninggal dunia, maka dana yang akan diterima oleh ahli waris yang sah penunjukkannya menurut hukum adalah sejumlah setoran bulanan yang 
telah dibayarkan, ditambah bunga atas setoran bulanan tersebut, dan dikurangi dengan denda (jika ada).

8. Taka akan tutup secara otomatis apabila terjadi tunggakan setoran bulanan selama 6 (enam) bulan berturut-turut. Dana setoran bulanan yang telah dibayarkan Nasabah (tanpa memperoleh 
bunga) akan dikreditkan ke rekening relasi Nasabah setelah dikurangi penalti dan denda (jika ada).

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

1-Feb-23

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.

10. Informasi lain mengenai biaya, manfaat, dan risiko dapat diakses melalui website resmi OCBC NISP di www.ocbcnisp.com  atau aplikasi ONe Mobile .

Informasi tambahan 
Berisi informasi tambahan: 
1. Suku bunga tetap (fixed) per tahun.
2. Penurunan suku bunga tidak tabungan berpengaruh terhadap setoran bulanan Taka.
3. Bebas biaya administrasi.
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