
 

 

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) 
Versi Umum 

Nama Penerbit  PT. BPR Sejahtera Batam 
Nama Produk Tabungan Sejahtera (TASRA) 
Mata Uang Rupiah 
Jenis Produk Tabungan 
Deskripsi Produk Produk tabungan yang penyetorannya dapat dilakukan setiap saat dan 

frekuensi pengambilan tidak dibatasi sepanjang saldo rekening mencukupi. 

Fitur Utama Tabungan 

Saldo Minimal Rp. 50.000,- 
Suku Bunga Tabungan* 3% per tahun 
Tingkat Bunga Penjaminan** 6% per tahun 
Minimum transaksi Rp. 10.000,- (penyetoran / penarikan) 
Batas transfer harian e-
channel (MBIB) 

Rp 100.000.000,- (Maksimal Harian Internet Banking) 
Rp   50.000.000,- (Maksimal Harian Mobile Banking) 

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

  Biaya 

Biaya Administrasi per Bulan Rp. 5.000,- 
Biaya Penggantian Buku Habis / Penuh    : Rp. - 

Hilang / Rusak/ Perubahan specimen: Rp. 10.000,- (diluar biaya materai) 
Penalti Rekening Pasif Rp. - 
Biaya Penutupan Rekening* Rp. 25.000,- 
Biaya Lainnya Biaya materai (jika ada) yang terjadi atas pembukaan sampai dengan 

penutupan rekening tabungan maka menjadi tanggungan nasabah. 
* Penutupan hanya dapat dilakukan di kantor dimana rekening dibuka. 
 

Manfaat    Risiko 

1. Suku bunga menarik 
Dengan suku bunga sebesar 3% per tahun, 
tabungan Anda akan terus bertambah banyak. 

2. Mudah 
Pembukaan rekening, penyetoran maupun 
penarikan dana tabungan dapat dilakukan di kantor 
pusat maupun seluruh kantor cabang BPR SB. 

3. Murah 
Setoran awal terjangkau dengan biaya administrasi 
bulanan yang murah. 

4. Praktis 
 Fasilitas auto payment atas fasilitas Pinjaman di 

BPR SB dan payment point 
 Fasilitas rekening gabungan (Joint Account). 
 Fasilitas transfer antar rekening di BPR SB. 

5. Kenyamanan bertransaksi 
 Dengan sistem online di semua kantor 

operasional dan mobil kas keliling BPR Sejahtera 
Batam. 

 Fasilitas virtual account untuk penyetoran 
tabungan via jaringan Bank Umum. 

 Dapat bertransaksi dengan fasilitas e-banking 
(Mobile Banking & Internet Banking) BPR 
Sejahtera Batam. 

6. Dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) 
 

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

apabila: 
a. Nominal saldo simpanan anda pada 

satu bank melebihi Rp 2 miliar 
b. Suku Bunga tabungan anda melebihi 

tingkat bunga penjamin LPS.  
3. Penutupan rekening pasif oleh bank 
4. Penyalahgunaan e-channel, PIN / 

Password, dan buku tabungan 
 

 

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 

Anda dapat menyampaikan pertanyaan dan 
pengaduan melalui :  
 

WhatsApp Business : 0778455380 
 

Customer Care : halosb@bprsb-online.com 

mailto:halosb@bprsb-online.com


yang masih berlaku  beserta dokumen lainnya 
sesuai ketentuan produk. 

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

3. Minimal setoran awal sebesar Rp. 200.000,-  
 

 

Hotline : (0778) 455380 

Simulasi Perhitungan Bunga 
Contoh : Posisi saldo akhir hari adalah  

Saldo akhir hari Suku bunga* Nominal bunga gross / hari** 

Rp. 10.000.000 3% /365 Rp. 821,92 
 

* Jumlah hari untuk perhitungan bunga sesuai hari kalender yaitu 365 atau 366 jika kabisat. 
** Bunga akan dikenakan pajak penghasilan (tarif 20%) jika total simpanan di bank diatas Rp. 7.500.000,-. 
 

Informasi tambahan 
1. TASRA diperuntukan bagi nasabah perorangan dan nasabah institusi / perusahaan. 
2. Tersedia sebagai rekening induk dalam registrasi e-Banking (MBIB) dan sesuai ketentuan Layanan e-

banking (MBIB). 
3. Dasar perhitungan suku bunga adalah dari Saldo Harian Tabungan - Saldo Akhir Hari. Bunga tabungan 

dibukukan setiap akhir bulan (hari kerja terakhir bank pada bulan tersebut).  
4. Penurunan suku bunga tabungan berpengaruh terhadap berkurangnya nominal bunga yang diterima 

konsumen 
5. 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. 

6. 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. 

7. 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 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 
01 November 2021  

 


