
 

 

 

 

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Versi Umum 

Nama Penerbit   PT. BPR Sejahtera Batam 

Nama Produk Deposito Berhadiah 

Mata Uang Rupiah 

Jenis Produk Deposito 

Deskripsi Produk Produk deposito yang menawarkan solusi tepat untuk berinvestasi dengan 

memberikan keuntungan ganda kepada nasabah yang setia yaitu suku 

bunga yang kompetitif dan berhadiah langsung sesuai dengan keinginan 

Anda. 

Fitur Utama Deposito 

Penempatan deposito Rp. 100.000.000,- s.d Rp. 1.000.000.000,- 

Suku bunga* Produk ini memberikan imbal hasil sesuai dengan suku bunga yang telah 

disepakati pada awal penempatan / perpanjangan. 

Maksimal suku bunga penjaminan LPS yang berlaku -1%. 

Jangka waktu / tenor 06 dan 12 bulan 

Tingkat Bunga Penjaminan** 6,75% per tahun 

Penempatan Bunga       Ditambahkan ke pokok pada saat jatuh tempo. 

     Ditransfer ke rekening tabungan di BPR SB atau di Bank Lain  

     setiap bulan atau tiap periode deposito. 

Perpanjangan Deposito  Otomatis perpanjangan oleh sistem     

     ARO (Automatic Roll Over). 

     PRO (Principal Roll Over). 
Biaya Pajak Penghasilan 20% dari bunga jika total simpanan > Rp. 7.500.000 (sesuai ketentuan 

perpajakan yang berlaku). 

Penalti*** 4% dari pokok deposito.  

Biaya transfer bunga bulanan Sesuai dengan ketentuan biaya transfer bank yang dipilih oleh nasabah. 
*Berlaku pada tanggal dokumen ini diterbitkan 

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

*** Pencairan deposito sebelum jatuh tempo akan dikenakan penalti. 
 

Manfaat  Risiko 

1. Suku bunga menarik dan berhadiah langsung  
Dengan suku bunga menarik dan mendapatkan 

hadiah langsung. 

2. Mudah 
 Pembukaan rekening dapat dilakukan di kantor 

pusat maupun seluruh kantor cabang BPR SB. 
 Bebas memilih jangka waktu mulai dari 06 dan 

12 bulan. 
 Penempatan deposito pada dapat dilakukan 

dengan instruksi Automatic Roll Over, deposito 
dapat diperpanjang secara otomatis, baik untuk 
jumlah pokok, atau jumlah pokok beserta bunga. 

 Anda bisa juga mentransfer bunga deposito 
Anda secara otomatis ke rekening tabungan di 
seluruh kantor BPR Sejahtera Batam atau 
rekening di bank lain. 

 Pencairan deposito dilakukan ketika jatuh tempo. 
3. Murah 

Minimal nominal penempatan terjangkau mulai Rp. 

100.000.000,- dan maksimal Rp. 1.000.000.000,-.  

4. Praktis 
Fasilitas rekening gabungan (Joint Account). 

5. Kenyamanan bertransaksi 
Dengan sistem online di semua kantor operasional 

dan mobil kas keliling BPR Sejahtera Batam.  

1. Risiko perubahan suku bunga deposito 
2. Tidak dijaminnya deposito Anda oleh LPS 

apabila: 
a. Nominal saldo simpanan Anda pada satu 

bank melebihi Rp 2 miliar 
b. Suku Bunga Deposito Anda melebihi 

Tingkat Bunga Penjaminan LPS. 
3. Penalti jika break deposito 
4. Terhadap deposito jenis roll over, Bila anda 

tidak melakukan pencairan deposito pada 
saat jatuh tempo, maka dana anda akan 
didepositokan kembali dengan periode yang 
sama dengan suku bunga yang berlaku. 

 



6. Dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) 
 

Persyaratan dan tata cara 

Anda harus melengkapi persyaratan : 

1. Membawa kartu identitas (KTP) untuk WNI, Paspor 
dan KITAS/ KITAP untuk WNA dan bagi Badan 
usaha membawa Akta Pendirian, SIUP, NIB, NPWP 
yang masih berlaku  beserta dokumen lainnya 
sesuai ketentuan produk. 

2. Mengisi formulir aplikasi pembukaan rekening dan 
dokumen lainnya yang dibutuhkan Bank. 
 

Anda dapat menyampaikan pertanyaan dan 

pengaduan melalui :  
 

WhatsApp Business : 0778455380 
 

Customer Care : halosb@bprsb-online.com 
 

Hotline : (0778) 455380 

Simulasi Perhitungan Bunga 
 

Contoh : 

Jumlah 

deposito 
Jangka waktu Suku bunga* Bunga gross Pajak Akumulasi** 

Rp. 50.000.000 1 bln (30 hari) 5%/365*30 Rp. 205.479,45 Rp. 41.095,89 Rp.50.164.383,56 
 

* Besar suku bunga hanya simulasi. Jumlah hari untuk perhitungan bunga sesuai hari kalender yaitu 365 atau 366 jika 

kabisat. 

** Dana deposito ditambah bunga setelah dikurang pajak  
 

Informasi tambahan 

1. Produk deposito diperuntukan bagi nasabah perorangan dan nasabah institusi / perusahaan selain bank.  
2. Pencairan deposito hanya dapat dilakukan pencairan di kantor dimana rekening dibuka. 
3. Terdapat biaya materai (jika ada) yang terjadi atas pembukaan sampai dengan pencairan rekening 

deposito maka menjadi tanggungan nasabah. 
4. Pencairan deposito hanya dapat dilakukan pencairan di kantor dimana rekening dibuka. 
5. Pilihan hadiah tergantung program deposito berhadiah yang diatur melalui Memorandum Direksi. 

Pemberian bunga dan hadiah langsung tidak melebihi suku bunga maksimal penjaminan LPS. 
6. Pengiriman hadiah maksimal 30 hari kerja. Apabila hadiah tidak tersedia, BPR Sejahtera Batam berhak 

menggantinya dengan barang sejenis (atau barang lain) dengan yang setara. 
7. Rekening Joint Account dalam bentuk “SALAH SATU/OR” dan “BERSAMA/AND” (hanya untuk nasabah 

perorangan). Pemberian instruksi kepada Bank atau penarikan pada rekening gabungan (joint 
account) “SALAH SATU/OR”  dapat dilakukan oleh salah satu Nasabah pemilik Rekening Gabungan. 
Pada rekening gabungan “BERSAMA/AND” harus dilakukan secara bersama-sama oleh semua para 
pemilik rekening gabungan. 

8. Bank wajib 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 sebelum efektifnya 
perubahan. 

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

10. Informasi lain mengenai biaya, manfaat dan risiko dapat diakses melalui website resmi BPR Sejahtera 
Batam.  

 

Disclaimer (penting untuk dibaca): 

1. Bank dapat menolak permohonan produk Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang 
berlaku.  

2. Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini dan berhak bertanya 
kepada pegawai Bank atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini. 
 

 
PT BPR Sejahtera Batam terdaftar dan diawasi  

oleh Otoritas Jasa Keuangan 

Tanggal Cetak Dokumen 

8 Maret 2021 

 


