Ringkasan Informasi Product dan Layanan (RIPLAY) Versi Umum
Nama Penerbit

: PT Bank Mestika Dharma, Tbk

Jenis Produk

: Deposito Berjangka

Nama Produk

: Deposito Valas

Deskripsi Produk

Mata Uang

: USD / SGD

: Simpanan yang penarikannya hanya dapat
dilakukan pada waktu tertentu.

Fitur Utama Deposito Anda
Minimum Penempatan
Deposito

: $ 1.000,-

Suku Bunga Deposito *

USD:
bulan - 12 bulan : 0.25 % p.a
: 1SGD
1 bulan - 12 bulan : 0.25% p.a

Jangka Waktu/Tenor

bulan, 3 bulan, 6 bulan dan 12
: 1bulan

Biaya pajak penghasilan

: 20%

Penempatan Bunga

.
:.
.

Tingkat Bunga Penjaminan **

Rekening Tabungan

Penalti ***

: 0.25%
: 1% dari nominal pokok

Biaya Transfer bunga bulanan

: Rp 0,-

*Berlaku pada tanggal dokumen ini diterbitkan
**Tingkat bunga penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) yang berlaku pada
tanggal dokumen ini diterbitkan
*** Pencairan sebelum jatuh tempo akan dikenakan penalti

Deposito / ARO
Giro

Manfaat

Risiko

1. Sebagai investasi berjangka.
2. Deposito dapat dilakukan perpanjangan secara otoma s melalui
metode Automatic Roll Over (ARO).
3. Dapat dijadikan sebagai jaminan kredit.
4. Dapat memilih Deposito dalam mata uang asing khususnya USD
dan SGD dengan suku bunga yang beragam.
5. Dapat membuka deposito diseluruh cabang Bank Mestika.

1. Pencairan yang dilakukan sebelum jatuh tempo dak
mendapatkan bunga selama bulan berjalan.
2. Biaya pembatalan pembukaan Rekening Deposito Rp 100.000,per bilyet.
3. Apabila Deposan dak melakukan pencairan Deposito pada saat
jatuh tempo, maka Bank secara otoma s akan memperpanjang
(ARO) untuk jangka waktu yang sama dengan ngkat suku bunga
yang berlaku pada saat perpanjangan.
4. Simpanan Nasabah tidak dijamin oleh LPS apabila :
- Nominal saldo simpanan Nasabah melebihi Rp 2 Miliar pada
suatu bank.
- Suku Bunga Deposito Nasabah melebihi Tingkat Suku Bunga
Penjaminan LPS. Suku Bunga Deposito memperhitungkan
pemberian bentuk uang dari Bank yang diterima oleh pemilik
rekening.

Persyaratan dan tata cara
Syarat dan ketentuan :
1. Minimum Minimum Penempatan Deposito Valas $ 1.000,-.
2. Memiliki rekening di Bank Mestika.
3. Menyerahkan asli identitas diri antara lain:
Perorangan
- Bagi WNI yaitu E-KTP.
- Bagi WNA yaitu KTP / KITAP/ KITAS dan Paspor yang masih
berlaku.
Non Perorangan / Badan Usaha
- KTP pengurus
- NPWP perusahaan
- Akte pendirian perusahaan
- NIB (Nomor Induk Berusaha)
- SK Menteri (pengesahan akte pendirian perusahaan)
- SK Menteri (pencatatan penda aran CV pada Sistem
Administrasi Badan Usaha)
4. Menyerahkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan
menandatangani surat pernyataan bermaterai cukup jika
belum memiliki NPWP (untuk nasabah perorangan).
5. Mengisi Formulir Informasi Data Nasabah dan Formulir
Pembukaan Rekening Deposito.

Pengaduan dalam Pemanfaatan Produk Bank :
Se ap pengaduan dalam pemanfaatan produk Bank yang diajukan
oleh Nasabah dapat dilakukan dengan beberapa cara : tatap muka,
telepon, surat cetak, surat elektronik dan layanan konsumen
Otoritas Jasa Keuangan (OJK), namun dak termasuk pengaduan
yang dilakukan melalui pemberitaan di media massa. Nasabah
menyampaikan pengaduan dengan menggunakan Formulir
Pengaduan Nasabah yang paling kurang terdiri dari :
- Nama nasabah
- Nomor rekening
- Deskripsi pengaduan
- Nama dan tandatangan petugas yang melakukan fungsi pelayanan
dan penyelesaian pengaduan nasabah.
Anda dapat menyampaikan pertanyaan dan pengaduan melalui :
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Simulasi
Contoh simulasi produk deposito beserta jangka waktunya.
Jumlah Deposito
$
$
$

1,000.00
2,000.00
3,000.00

Tenor
(bulan)
1
3
3

Suku bunga
0.25%
0.25%
0.25%

$
$
$

Total bunga yang diterima
Pajak
sesuai tenor
0.21 $
0.04 $
1.23 $
0.25 $
1.85 $
0.37 $

Total Akumulasi ****
1,000.16
2,000.99
3,001.48

****Da na depos ito dita mba h bunga s etela h dikura ngi pa ja k

Informasi Tambahan
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.

Pencairan/penutupan Deposito hanya dapat dilakukan pada Kantor cabang pembukaan Deposito tersebut.
Bunga Deposito didapatkan sesuai tanggal pada pembukaan deposito tersebut.
Jumlah hari dalam 1 (satu) bulan untuk perhitungan bunga adalah berdasarkan jumlah hari pada 1 (satu) bulan kalender.
Bilyet Deposito hanya dapat dicairkan pada kantor Bank Mes ka yang menerbitkannya, dan dak dapat dipindahtangankan atau
diperjualbelikan kepada pihak lain.
Pemberian instruksi kepada Bank atau penarikan pada rekening gabungan (joint account) :
- rekening ""ATAU/OR"" dapat dilakukan oleh salah satu Nasabah pemilik Rekening Gabungan.
- rekening ""DAN/AND"" harus dilakukan secara bersama-sama oleh semua para pemilik rekening gabungan.
- rekening ""QQ"" harus dilakukan oleh wali atau pengampu.
Apabila terdapat perbedaan saldo antara buku tabungan dengan yang tercatat pada pembukuan Bank, maka yang dipergunakan adalah
yang tercatat pada pembukuan Bank.
Apabila pemilik rekening meninggal dunia, maka penutupan rekening tabungan oleh ahli waris harus mengiku Ketentuan Perundangundangan yang berlaku.
Bank wajib untuk menginformasikan segala perubahan atas manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan Produk, dan Layanan ini melalui
surat atau melalui cara-cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan tersebut akan diinformasikan 30
hari kerja sebelum efektif berlakunya perubahan.
Informasi lain mengenai biaya, manfaat dan risiko dapat diakses melalui website resmi atau call center Bank Mestika.

Disclaimer (penting untuk dibaca)
1. Bank dapat menolak permohonan pembukaan rekening apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
2. Nasabah harus membaca dengan teli Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini sebelum menyetujui pembukaan rekening dan berhak
bertanya kepada pegawai Bank atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.

PT. Bank Mestika Dharma, Tbk
Terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

Tanggal Cetak Dokumen
29 November 2021 - 09.17.40
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