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SYARAT DAN KETENTUAN
TANDA PAYROLL
PT Bank OCBC NISP Tbk
(”Bank OCBC NISP”)

1.

Bukti mutasi rekening Tanda Payroll dapat berupa buku tabungan / pernyataan (statement) / pernyataan
elektronik (e-statement) sesuai ketentuan produk.

2.

Suku bunga Tanda Payroll diberikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Bank OCBC NISP yang
diinformasikan kepada Nasabah melalui kantor Bank OCBC NISP atau media lain dengan memperhatikan
ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3.

Apabila dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak tanggal pembukaan rekening Tanda
Payroll Nasabah tidak melakukan setoran awal, maka rekening Tanda Payroll tersebut akan tertutup secara
otomatis.

4.

Dalam hal rekening Tanda Payroll diikutsertakan dalam suatu program, maka selain Syarat dan Ketentuan
Tanda Payroll ini, berlaku juga syarat dan ketentuan program tersebut terhadap Nasabah.

5.

Bank OCBC NISP memiliki hak dan kewenangan untuk mengubah, mengurangi dan/atau menambah Syarat
dan Ketentuan Tanda Payroll ini dengan pemberitahuan melalui kantor Bank OCBC NISP atau media lainnya
yang ditentukan oleh Bank OCBC NISP dengan memperhatikan ketentuan dan peraturan perundangundangan yang berlaku.

6.

Syarat dan Ketentuan Tanda Payroll ini berikut semua perubahan dan atau pembaharuannya (“Syarat dan
Ketentuan Tanda Payroll”)
merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari (i)
Formulir/Aplikasi Pembukaan Rekening (jika ada); (ii) Syarat dan Ketentuan Pembukaan dan Pengaturan
Rekening PT Bank OCBC NISP, Tbk; (iii) Syarat dan Ketentuan Umum Layanan E-Banking; (iv) Ringkasan
Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY); serta (v) prosedur yang berlaku pada Bank OCBC NISP terkait
Tanda Tanda Payroll, termasuk segala ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

7.

Dengan menyetujui Syarat dan Ketentuan Tanda Payroll ini, maka:
a. Nasabah menyatakan telah memperoleh penjelasan yang lengkap dan memadai dari Bank OCBC NISP
mengenai karakteristik produk dan telah memahami serta menerima segala konsekuensi dari penggunaan
produk ini termasuk manfaat, risiko dan biaya-biaya yang melekat;
b. Nasabah menyatakan telah menerima, membaca, mengerti, menyetujui dan bersedia tunduk serta terikat
pada (i) Syarat dan Ketentuan Tanda Payroll ini, (ii) Syarat dan Ketentuan Pembukaan dan Pengaturan
Rekening PT Bank OCBC NISP, Tbk; (iii) Syarat dan Ketentuan Umum Layanan E-Banking; (iv) Ringkasan
Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY); serta (v) prosedur yang berlaku pada Bank OCBC NISP terkait
dengan produk ini, termasuk segala ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
c. Nasabah menyatakan telah menyadari bahwa setiap persetujuan yang Nasabah berikan dalam bentuk
elektronik, seperti centang (tickmark), OTP dan bentuk lainnya yang memiliki tujuan yang sama pada
aplikasi Bank OCBC NISP merupakan bukti yang sempurna, sah dan mengikat meskipun persetujuanpersetujuan tersebut tidak dituangkan dalam dokumen yang dibubuhi dengan tandatangan basah/tanda
tangan elektronik.

8.

Syarat dan Ketentuan Tanda Payroll ini dibuat dalam Bahasa Indonesia dan dapat diterjemahkan dalam
bahasa lain. Dalam hal terdapat perbedaan interpretasi antara teks Bahasa Indonesia dengan bahasa asing
tersebut, maka teks Bahasa Indonesia yang akan berlaku.

SYARAT DAN KETENTUAN TANDA PAYROLL INI TELAH DISESUAIKAN DENGAN KETENTUAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN TERMASUK KETENTUAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN.

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

