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

: PT Bank Mestika Dharma, Tbk

Jenis Produk

: Tabungan Berjangka

Nama Produk

: Tabungan SETIA

Deskripsi Produk

Mata Uang

: IDR | Indonesia Rupiah

: Tabungan berjangka dengan pilihan jangka
waktu yang sesuai dengan keinginan nasabah

Fitur Utama Tabungan Anda
Saldo Minimum

: Rp 0,-

Suku Bunga Tabungan *

: 0.20 % Per Tahun

Tingkat Bunga Penjaminan **

: 3.50%

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

Biaya
Atas layanan Produk Tabungan Setia, Nasabah tidak dikenakan biaya. Dalam hal terdapat biaya dan/atau perubahan atas besarnya biaya yang harus
dibayar oleh Nasabah, maka perubahan tersebut akan diberitahukan kepada Nasabah.

Manfaat

Risiko

1. Setoran awal dan bulanan yang ringan/terjangkau.
2. Paket hadiah yang menarik.
3. Membentuk kebiasaan dan displin menabung.

1. Nasabah dak dapat melakukan transaksi pada Rekening
Tabungan Se a baik berupa penyetoran, penarikan, transfer, dll.
Kecuali transaksi pemindahbukuan dari Rekening Induk
dan/atau sebaliknya yang dilakukan Bank.
2. Biaya pembatalan pembukaan Rekening Tabungan Se a yang
dilakukan pada hari yang sama sebesar Rp 100.000,-.
3. Pencairan sebelum jangka waktu Tabungan Se a berakhir akan
di kenakan denda Pinalty.
4. Bank dak bertanggung jawab atas kegagalan pendebetan
dikarenakan dana yang tersedia pada Rekening Induk dak
mencukupi maupun sebab lainnya yang bukan merupakan
kesalahan Bank, dalam hal ini Bank dak berkewajiban untuk
melakukan pemberitahuan kepada Nasabah.

Persyaratan dan tata cara
Syarat dan ketentuan :
1. Menyerahkan asli identitas diri antara lain :
-Bagi WNI yaitu e-KTP, atau
-Bagi WNA yaitu KTP/KITAP/KITAS (salah satu) bersama-sama
dengan Paspor yang masih berlaku.
2. Menyerahkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), jika belum
memiliki NPWP, wajib menandatangani surat pernyataan
bermaterai cukup.
3. Nasabah wajib memiliki Rekening Induk (Tabungan
Mes ka/Tabanas/Kesra/Tames Ba k) dan Rekening Se a wajib
dibuka atas nama Nasabah (CIF) yang sama.
4. Nasabah wajib memberikan alamat e-mail pada saat
pembukaan Rekening Tabungan Setia.
5. Rekening Gabungan (Join Account) yang diperkenankan untuk
pembukaan Rekening Tabungan Se a hanya dengan status
'QQ', serta wajib terlebih dahulu memiliki Rekening
Tames/Tabanas/Kesra/Tames Batik dengan Status 'QQ'.
6. Setoran bulanan akan didebet dari Rekening Induk se ap
bulannya sesuai tanggal pembukaan Rekening Tabungan Se a
dan dimulai untuk pertama kalinya pada saat pembukaan
Rekening Tabungan Setia.
7. Bank dapat mengakhiri layanan produk Tabungan Se a dalam
hal :
- Atas permintaan Nasabah sebelum jangka waktu Tabungan
Setia berakhir.
- Nasabah meninggal dunia.
- Dana yang tersedia pada Rekening Induk dak mencukupi dan
telah melewati masa tenggang waktu grace period
- Status Rekening Induk diblokir atas perintah regulator
dan/atau instansi lainnya yang memiliki wewenang
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Bank memberikan tenggang waktu (grace Period) kepada
Nasabah untuk menyediakan dana pada Rekening Induk
selama 3 ( ga) hari kerja terhitung sejak tanggal jatuh tempo
pendebetan setoran bulanan.

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 tabungan beserta jangka waktunya.
Jangka Waktu
Setoran Awal
Setoran Bulanan Suku Bunga
2 tahun Rp
9,200,000.00 Rp
700,000.00
0.20%
2 tahun Rp 21,500,000.00 Rp 1,360,000.00
0.20%
2 tahun Rp 44,500,000.00 Rp 3,000,000.00
0.20%
3 tahun Rp
3,050,000.00 Rp
480,000.00
0.20%
3 tahun Rp
8,380,000.00 Rp
930,000.00
0.20%
3 tahun Rp 17,700,000.00 Rp 2,000,000.00
0.20%
*Nominal perkiraan saldo Akhir dapat berubah sesuai dengan program paket yang dipilih.

Perkiraan Saldo Akhir
Rp
26,054,007.64
Rp
54,256,070.95
Rp
116,747,045.82
Rp
20,384,679.39
Rp
41,977,512.48
Rp
89,951,209.24
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Membawa dan menyerahkan Buku Tabungan Rekening Induk.
Nasabah dapat membuka lebih dari 1 (satu) rekening Tabungan Setia.
Menandatangani Formulir Pembukaan Rekening serta memilih paket-paket yang telah disediakan oleh Bank.
Apabila jatuh tempo setoran bulanan jatuh pada hari libur, maka pendebetan setoran bulanan akan dilakukan pada 1 (satu) hari kerja
sebelumnya.
Nasabah wajib menyediakan dana yang cukup pada Rekening Induk untuk pendebetan setoran bulanan minimal 1 (satu) hari kerja
sebelum tanggal pendebetan setoran bulanan.
Pembatalan keikutsertaan program hanya dapat dilakukan pada hari pembukaan rekening Tabungan Se a dengan dikenakan denda
Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah). Pembatalan keikutsertaan program setelah hari pembukaan rekening Tabungan Se a dianggap
pencairan sebelum jatuh tempo (pencairan awal) dan akan dikenakan denda penalti sesuai dengan hadiah yang dipilih.
Dana yang diperhitungkan sebagai setoran pada hari yang sama adalah dana yang diterima di rekening induk selambat-lambatnya sampai
dengan pukul 18.00 WIB sesuai waktu sistem Bank. Dana yang masuk setelah pukul 18.00 WIB sesuai sistem Bank dianggap setoran untuk
hari kerja berikutnya dan dapat berisiko terjadinya kegagalan pendebetan setoran bulanan.
Hadiah Cashback akan dikreditkan ke rekening Induk Nasabah maksimal 5 (lima) hari kerja terhitung dari tanggal pembukaan rekening
Tabungan Setia.
Pencairan dana Rekening Tabungan Se a (jatuh tempo maupun pengakhiran layanan oleh Nasabah) akan dikreditkan pada Rekening
Induk Nasabah.
Nasabah hanya dapat melakukan penutupan awal Rekening Tabungan Setia di kantor Bank dimana Rekening Tabungan Setia dibuka.
Rekening Tabungan Se a akan ditutup secara otoma s oleh sistem apabila periode program menabung telah jatuh tempo, dan/atau
terjadi kegagalan debet yang menyebabkan pencairan awal.
Pencairan awal (baik atas permintaan Nasabah ataupun ditutup otoma s oleh sistem karena dak terdebetnya dana di rekening induk)
akan dikenakan denda berdasarkan tabel penal yang ditetapkan Bank dan telah disetujui oleh Nasabah pada saat pembukaan Rekening
Tabungan Setia.
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 - 09.51.01
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