
Nama Penerbit : PT. Bank OCBC NISP, Tbk Jenis Produk : Deposito Syariah Mudharabah Mutlaqah

Nama Produk : Deposito iB Deskripsi Produk : 

Simpanan atau investasi dana nasabah pada bank Syariah yang penarikannya 

hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan akad antara nasabah 

penyimpan dan Bank

Mata Uang : IDR, USD

IDR

Penempatan deposito Individu :Rp 8.000.000 ,- Jangka waktu/tenor IDR : 1, 3, 4, 6, 12 Bulan/Tahun 

Non Individu :Rp 10.000.000 ,- 32 - 62 Hari

USD USD : 1, 3, 6, 12

Individu :USD 1.000 

Non Individu :USD 1.000

Pencairan sebelum jatuh 

tempo

IDR:  Rp 100.000 ,- untuk setiap kelipatan nominal Rp 10.000.000 ,-

USD: USD10 untuk setiap kelipatan nominal USD 1.000

Bagi Hasil (nisbah)* 

(Mudharabah)  IDR  : 76,90% Bank : 23,10% Konsumen  
Biaya Pajak Penghasilan 

20% dari bagi hasil yang diberkan kepada nasabah 

USD: 98,32% Bank : 1,68% Konsumen 

EChannel: 72,70% Bank : 27,30% Konsumen 

Penempatan Bagi Hasil 

Ta'zir** 

penutupan sebelum jatuh tempo nasabah tidak menerima bagi 

hasil dan biaya admin penutupan

Contoh: (dihapus) Contoh: (dihpus)

5. Investasi dengan bagi hasil yang kompetitif dan Variatif

Perorangan

Contoh simulasi produk deposito: 

Penempatan awal Nisbah Bagi Nasabah 

**Bagi Hasil 

sebelum 

pajak

**Pajak (20%) ***Bagi Hasil Setelah Pajak 

Rp10,000,000 23.10% Rp22,603 Rp4,521 Rp18,082

Penempatan awal Nisbah Bagi Nasabah 

**Bagi Hasil 

sebelum 

pajak

**Pajak (20%) ***Bagi Hasil Setelah Pajak 

USD 10.000 1.68% USD 1,64 USD 0,33 USD 1,32

***Dana Tabungan ditambah proyeksi bagi hasil setelah dikurangi pajak

6. Bebas biaya administrasi bulanan

7. Pencairan sebelum jatuh tempo mengikuti ketentuan yang berlaku yaitu dikenakan biaya administrasi dan nisbah tidak dibayarkan

4. SIUP, TDP (TDY untuk Yayasan), Covernote Notaris

5. Pendaftaran Pengadilan Negeri (untuk CV dan Firma)

6. Surat Persetujuan BKPM (untuk PMA)

7. Izin dari instansi berwenang (untuk Yayasan)

2. Prosedur penutupan Deposito dapat dilakukan diseluruh Kantor Cabang Syariah dan Layanan Syariah Bank OCBC NISP

3. Bagi hasil deposito didapatkan sesuai tanggal penempatan Deposito

4. Jumlah hari dalan 1 (satu) bulan untuk perhitungan bagi hasil adalah 30/31 Hari 

Simulasi 

Deposito IDR

**Proyeksi bagi hasil berdasarkan rerata historical realisasi bagi hasil x bulan sebelumnya 

***Dana Tabungan ditambah proyeksi bagi hasil setelah dikurangi pajak

Deposito USD

**Proyeksi bagi hasil berdasarkan rerata historical realisasi bagi hasil x bulan sebelumnya 

Non Perorangan

1. NPWP, SK Menteri Koperasi (untuk koperasi)

2. Akta Pendirian, Akta Perubahan (bila ada)

3. SK Menkumham (PT, Yayasan, PMA), SK Domisili/SITU

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Versi Umum 

Fitur Utama Deposito Syariah 

* Berlaku pada tanggal dokumen ini diterbitkan 

 

Anda dapat menyampaikan pertanyaan dan pengaduan melalui: 

1. Menyampaikan Fotokopi KTP/Paspor/SIM untuk WNI dan KITAS/KITAP untuk WNA, dan Customer Care : 1500-999 atau + 6221 26506300 (dari luar negeri)

Manfaat Risiko

1. Dana Anda dikelola dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan prinsip syariah 1. Tidak dijaminnya tabungan Anda oleh LPS apabila Nominal saldo simpanan anda pada satu bank melebihi Rp 2 miliar  

2. Melalui produk Deposito Mudharabah, Anda mendapatkan bagi hasil (nisbah) yang 

lebih tinggi dibandingkan tabungan 

2. Penarikan/pencairan dana Anda hanya dapat dilakukan sesuai waktu yang disepakati; apabila dilakukan sebelum waktu yang disepakati akan dikenakan 

Ta'zir/penalti 

3. Sebagai investasi berjangka Anda 3. Terhadap deposito jenis ARO: 

* Setiap pencairan yang dilakukan sebelum jatuh tempo tidak menerima bagi hasil

* Jika Anda tidak melakukan pencairan deposito pada saat jatuh tempo, maka dana Anda akan didepositokan kembali dengan periode yang sama 

30/04/2021

4. Anda dapat menjadikan deposito sebagai jaminan pembiayaan Anda

5. Anda akan menerima penawaran produk lain dari pihak ketiga apabila menyetujui untuk membagikan data pribadi 

8. Informasi lain mengenai biaya, manfaat, dan risiko dapat diakses melalui website www.ocbcnisp.com atau aplikasi One Mobile 

Disclaimer (penting untuk dibaca): 

PT. Bank OCBC NISP, Tbk  terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan merupakan peserta 

penjaminan LPS

Tanggal Cetak Dokumen 

Informasi tambahan 

Berisi informasi tambahan: , contoh: (jika ada) (dihapus) 

1. Produk ini sesuai dengan prinsip syariah sebagaimana DPS Dewan Syariah Nasional No. 03/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Deposito 

email : callcenter@ocbcnisp.com 

Persyaratan dan tata cara

2. Mengisi formulir pembukaan rekening

Contoh: 

Anda harus melengkapi persyaratan: 

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.

#OCBCNISP Information Classification: Internal


