
 

 
RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN (RIPLAY)  
VERSI UMUM 

Nama Penerbit : PT. BPR Sumber Dana Mas   
Nama Produk : Deposito Berjangka Dana Mas  

Mata Uang : Rupiah 
Jenis Produk : Deposito 
Deskripsi Produk : Deposito adalah simpanan berjangka yang menguntungkan dan aman dengan suku bunga  

                                                       tinggi yang memberikan keleluasaan pilihan jangka waktu yang diselenggarakan oleh 
                                                       PT.BPR Sumber Dana Mas berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan / deposan  

                                                       dengan  bank. 
FITUR UTAMA TABUNGAN 

Jenis Deposito                                 : Deposito Berjangka  
Jangka waktu deposito                     : Deposito berjangka (1,3, 6 dan 12 bulan)  
Jenis perpanjangan                          : ARO ( Automatic Rolled Over) atau Await For Instruction  
Mekanisme Pencairan                       :  -    Pencairan dilakukan pada saat jatuh tempo 

- Pencairan sebelum jatuh tempo dapat dikenakan biaya biaya penalti dan biaya lainnya  

1. Deposito Berjangka   : 5 % dari nominal penempatan Deposito 
2. Pengendapan dana paling lama 3 (Tiga) hari tidak diperhitungkan bunga selama 

pengendapan dana 
3. Pengendapan dana lebih dari 3 (Tiga) hari tetapi kurang 1 (satu) bulan, 

diperhitungkan bunga harian untuk bulan berjalan. 

Pembayaran bunga                           : bunga dapat dikredit ke rekening, ditambahkan ke pokok atau ditransfer ke bank lain.  
Minimum Penempatan                       : Rp. 8.000.000,-  

Suku Bunga Deposito*                       : Bertingkat progresif sesuai saldo: 
 

Nominal 1 Bulan 3 Bulan 6 Bulan 12 Bulan 

≤ Rp. 100 Juta 3.50 % 3.50 % 3.50 % 3.50 % 
> Rp. 100 Juta s/d Rp. 250 Juta 3.75 % 3.75 % 4.00 % 4.00 % 
> Rp. 250 Juta s/d Rp. 500 Juta 4.25 % 4.25 % 4.50 % 4.50 % 

>Rp. 500 Juta  4.75 % 4.75 % 5.00 % 5.00 % 

 
Tingkat Bunga Penjaminan** : 6,25 % per tahun 

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

tanggal diterbitkan  dokumen ini diterbitkan. 

BIAYA 

 

Jenis Biaya Deposto Berjangka 

Biaya Materai pada saat pembukaan dan pencairan  Rp. 10.000,- (bisa berubah sesuai harga materai ) 

Biaya penalty (Pencairan sebelum Jatuh Tempo)  Dikenakan biaya penalty 5% dari total penempatan 
 

MANFAAT RISIKO 

1. Suku bunga menarik 

Dengan suku bunga menarik maksimal sebesar LPS akan 
menjadikan uang Anda lebih cepat berkembang. 

2. Mudah 

 Bebas memilih jangka waktu mulai dari 01, 03, 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. 

 Pencairan deposito dilakukan ketika jatuh tempo. 
3. Murah 

Minimal nominal penempatan terjangkau mulai                 
Rp. 8.000.000,-. 

4. Praktis 
 Dapat dijadikan sebagai jaminan / agunan kredit 
 Fasilitas rekening gabungan (Joint Account). 

5. Dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) 
 
 
 

 
 

 

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

Bunga Deposito Anda melebihi Tingkat Bunga 

Penjaminan LPS. 
3. Penalti jika break deposito. 

4. Pengendapan dana paling lama 3 (Tiga) hari tidak 

diperhitungkan bunga selama pengendapan dana 

 

 



PERSYARATAN DAN TATA CARA 

Anda harus melengkapi persyaratan: 
 

1. Calon nasabah yang ingin membuka produk Deposito Berjangka PT BPR Sumber Dana Mas harus memiliki akun rekening 

tabungan di PT. BPR Sumber Dana Mas 
2. 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. 

3. Mengisi formulir pembukaan rekening dan dokumen lainnya yang dibutuhkan Bank. 
4. Mengisi dan menandatangani formulir pembukaan produk Deposito Berjangka Dana Mas  
5. Bisa dicairkan Kapan saja 
6. Perpanjangan secara otomatis sampai pemilik mencairkannya 

7. Konfirmasi pencairan 2 (dua) hari sebelum jatuh tempo 
8. Syarat lain tetap mengacu pada syarat & ketentuan yang berlaku secara umum mengenai produk deposito di BPR Sumber 

Dana Mas 

 
Anda dapat menyampaikan pertanyaan dan pengaduan melalui: 
Hotline            0776 7031314 

n Whatsapp Bisnis  : 082386283645 

Email    : bprsdm.dabo@gmail.com 

 

SIMULASI 

 

Perhitungan Bunga Nominal 

Contoh penempatan Deposito tanggal 25 Oktober 22 

 

Sebesar Rp. 800.000.000,- ; suku bunga 4.75% ; Tenor 1 Bulan  

Saat jatuh tempo tanggal 25 November :  

Bunga (Gross) : Rp. 800.000.000,- x 4.75% x 31 hari 

                                         365 

Pajak 20% Rp. 3.227.397,26 X 20% 

Bunga( Net) : Rp. 3.227.397,26  – Rp.  645.479,45 

 

Rp. 10.000,- (bisa berubah sesuai harga 

materai ) 

 

 

Rp.  3.227.397,26  

 

Rp.    645.479,45  

Rp.  2.581.917,81 

   * Jumlah hari untuk perhitungan bunga sesuai hari kalender yaitu 365 atau 366 (jika tahun kabisat). 
** Bunga akan dikenakan pajak penghasilan (tarif 20%) jika total simpanan di bank diatas Rp. 8.000.000,00.  
 

INFORMASI TAMBAHAN 

1. Produk Deposito diperuntukan bagi nasabah perseorangan/ badan usaha perusahaan dan bank lain. 

2. Pencairan deposito hanya dapat dilakukan pencairan di kantor dimana rekening dibuka. 

3. 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. 

4. Suku bunga dapat berubah kapan saja sesuai dengan ketentuan yang berlaku.  

5. 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 ketetuan yang berlaku. 

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

7. Informasi lain mengenai biaya-biaya, manfaat dan risiko dapat diakses melalui website resmi PT. BPR Sumber Dana Mas 

(https://bprsumberdanamas.co.id/) atau papan informasi yang ada pada unit kerja Bank terdekat. 

 

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 (RIPLAY) ini sebelum menyetujui pembukaan 

rekening dan berhak bertanya kepada pegawai Bank atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan 
(RIPLAY) ini. 

 

 
 

 

 

PT BPR Sumber Dana Mas  terdaftar dan 

diawasi Oleh Otoritas Jasa Keuangan 
Tanggal Cetak Dokumen 
27 Oktober 2022 

 

mailto:bprsdm.dabo@gmail.com
https://bprsumberdanamas.co.id/

