
 

 
RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN (RIPLAY)  

VERSI UMUM 

Nama Penerbit : PT. BPR Sumber Dana Mas  
Nama Produk : Tabungan Dana Mas Prima 
Mata Uang : Rupiah 

Jenis Produk : Tabungan 
Deskripsi Produk : Produk tabungan umum perorangan / badan usaha yang penyetorannya dapat dilakukan   

      setiap saat dan frekuensi pengambilan tidak dibatasi sepanjang saldo rekening mencukupi 

FITUR UTAMA TABUNGAN 

Setoran awal pembukaan                 : Rp 500.000,- 
Saldo Minimal : Rp 500.000,- 

Bunga Tabungan* : Bertingkat progresif sesuai saldo: 

 

 

 
 
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.  

Saldo Bunga 

s/d Rp 200.000.000,-  3.00 % p.a  

>Rp 200.000.000,-     4.00 % p.a  

BIAYA 

Biaya Administrasi perbulan : - 

Biaya Penggantian Buku : Rp 25.000,- (Hilang/Rusak/Perubahan Specimen)  
Biaya Penutupan Rekening : - 

Biaya Lainnya : Biaya meterai (jika ada) yang terjadi atas pembukaan sampai dengan penutupan 
rekening tabungan maka menjadi tanggungan nasabah. 

Biaya Transfer Umum :   -    LLG 

 

 

 

 

 
 
 

- RTGS 
 

 

 

 

 

 

 
* Penutupan tabungan hanya dapat dilakukan dikantor PT.BPR Sumber Dana Mas  

Saldo Biaya 
Perseorangan 
≤ Rp100.000.000,- 
 
Cut off time 08.00 Wib – 14.00 ( di atas 
jam 14.00 dianggap titipan transfer  

 

Rp 25.000,-  
 
Untuk biaya Trf Non Nasabah Rp. 35.000,- 

Saldo Biaya 

Perseorangan 

≥Rp100.000.000,- 
 
Cut off time 08.00 Wib – 14.00 ( di atas 
jam 14.00 dianggap titipan transfer  
 

Rp 50.000,- 
 
Untuk biaya Trf Non Nasabah Rp. 35.000,- 

MANFAAT RISIKO 

1. Suku bunga tinggi. Semakin besar saldo tabungan 
Anda, semakin besar bunganya. 

2. Mudah dalam pembukaan rekening dengan 
pelayanan yang cepat.  

3. Bebas biaya penutupan rekening dan biaya 

administrasi bulanan 
4. Penempatan dana dapat dilakukan dengan setoran 

tunai, transfer dari bank lain, dan debet rekening 

dari tabungan nasabah. 
5. Memiliki fasilitas rekening gabungan (Joint 

Account)  
6. Dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) 

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

tabungan Anda melebihi tingkat bunga penjamin LPS. 

3. Biaya / pinalti rekening pasif.  
4. Penyalahgunaan buku tabungan.   

 

 

 



PERSYARATAN DAN TATA CARA 

Anda harus melengkapi persyaratan: 

1. Membawa kartu identitas (KTP/SIM/Passpor) 
beserta dokumen lainnya sesuai ketentuan produk. 

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

Anda dapat menyampaikan pertanyaan dan pengaduan melalui: 
Hotline             0776 7031314 

n Whatsapp Bisnis  : 082386283645 
Email    : bprsdm.dabo@gmail.com 

SIMULASI 

Contoh posisi saldo akhir hari : 

 

 

 

* 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 tabungan diperuntukan bagi nasabah perseorangan/ badan usaha 
2. Satu nasabah hanya dapat memiliki 1 (satu) rekening Tabungan Dana Mas Prima. 
3. Berlaku rekening Joint Account dalam bentuk “ATAU” dan “DAN” (hanya untuk nasabah perorangan). Pemberian instruksi 

kepada Bank atau penarikan pada rekening gabungan (joint account) “ATAU” dan “DAN” dapat dilakukan oleh salah satu 
Nasabah pemilik Rekening Gabungan. Pada rekening gabungan “ATAU” dan “DAN” harus dilakukan secara bersama-sama oleh 
semua para pemilik rekening gabungan.  

4. 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). 

5. Penurunan suku bunga tabungan berpengaruh terhadap berkurangnya nominal bunga yang diterima nasabah. 

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 ketetuan yang berlaku. 

7. Uang yang disetor pada saat awal pembukaan rekening tidak bisa ditarik kembali karena saldo minimumnya Rp. 500.000,-  
8. Anda akan menerima penawaran produk lain dari pihak ketiga apabila menyetujui untuk membagikan data pribadi. 

9. 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 

 

Saldo Akhir Hari Suku Bunga* Nominal bunga gross / hari ** 

Tier 1 Rp.  50.000.000,- 3.00 %/365            Rp.   4.109, 59 

Tier 2 Rp. 210.000.000,-  4.00 %/365 Rp. 23.013, 70 
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