
SYARAT & KETENTUAN 
 

1. DEFINISI 
a. KOPERASI VASC GRUP INDONESIA (“KOPERASI”) adalah sebuah Koperasi Simpan Pinjam yang 

telah resmi dan mendapatkan izin beroperasi dari Kementerian Koperasi dan UKM. 
b. Calon Deposan (“CADEP”) adalah warga negara Indonesia yang ingin menempatkan dana 

dalam bentuk simpanan atau tabungan di KOPERASI.  
c. Deposito adalah produk simpanan atau tabungan yang dikeluarkan oleh KOPERASI yang 

penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan kesepakatan KOPERASI 
dan CADEP. 

d. Nominal Deposito adalah sejumlah uang dalam mata uang rupiah yang ditempatkan pada 
produk Deposito. 

2. KEBIJAKAN DAN KETENTUAN KOPERASI 
a. CADEP dari waktu ke waktu dengan ini tunduk pada kebijakan dan ketentuan KOPERASI yang 

telah dan akan ditetapkan oleh KOPERASI. 
b. Apabila terdapat perbedaan antara pembukuan dan catatan KOPERASI dengan pembukuan 

dan catatan yang dibuat oleh CADEP, CADEP dengan ini menyatakan tunduk dan setuju atas 
pembukuan dan catatan yang dibuat oleh KOPERASI tersebut dan mengakui bahwa 
pembukaan dan catatan yang dibuat oleh KOPERASI tersebut merupakan alat bukti yang sah 
dan mengikat CADEP. 

3. BUNGA DEPOSITO 
a. Bunga yang diterima CADEP akan dikenakan pajak dan biaya administrasi sesuai ketentuan 

KOPERASI dan akan dipotong langsung dari bunga sebelum dibayarkan kepada CADEP. 
b. Bunga dan metode penghitungan bunga dapat berubah sewaktu-waktu yang akan 

diberitahukan oleh KOPERASI dalam bentuk dan melalui sarana apa pun yang ditentukan oleh 
KOPERASI. 

4. RISIKO INVESTASI 
a. CADEP memberikan kepercayaan dan hak penuh kepada KOPERASI untuk mengelola 

Deposito melalui kegiatan KOPERASI, seperti dan tidak terbatas pada usaha simpan pinjam, 
usaha dagang, usaha jasa, penempatan pada produk investasi, dan aktivitas lainnya. 

b. CADEP memahami, mengetahui, menerima dan menyetujui risiko yang dapat timbul dari 
Deposito, diantaranya dan tidak terbatas pada risiko likuiditas KOPERASI, risiko kehilangan 
Deposito, risiko kehilangan Nominal Deposito, risiko ekonomi, risiko perubahan politik, risiko 
pasar, risiko kegiatan yang dijalankan KOPERASI, dan risiko lainnya. 

5. ASAL NOMINAL DEPOSITO 
a. CADEP menyatakan bahwa Nominal Deposito tidak berasal dari hasil tindak pidana pencucian 

uang yang dimaksudkan dalam Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), 
Undang-undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU 
PPTPPU), Undang-undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan 
Terorisme (UU PPTPPT) maupun tindak pidana lainnya termasuk namun tidak terbatas pada 
penipuan, pemalsuan, kecurangan, ketidakabsahan atau ketidakwajaran terhadap 
instruksi/transaksi atas rekening. 

b. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa ternyata Nominal Deposito yang disetorkan CADEP 
berasal dari hasil tindak pidana pencucian uang yang dimaksudkan dalam Undang-Undang 
Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), Undang-undang tentang Pencegahan dan 
Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU PPTPPU), Undang-undang tentang 
Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (UU PPTPPT) maupun 
tindak pidana lainnya termasuk namun tidak terbatas pada penipuan, pemalsuan, kecurangan, 
ketidakabsahan atau ketidakwajaran terhadap instruksi/transaksi atas rekening, maka CADEP 
menyatakan bahwa: 

i. KOPERASI tidak terlibat atas tindak pidana tersebut dan bebas dari segala tuntutan 
yang mungkin timbul, dan/atau 

ii. KOPERASI dapat menunda atau menghentikan baik sementara maupun seterusnya 
termasuk memperpanjang penghentian sementara, membatalkan atau menolak 
untuk memproses sebagian atau seluruh instruksi/transaksi tersebut baik atas 
inisiatif KOPERASI sendiri maupun atas permintaan/instruksi instansi yang 
berwenang, dan atas penundaan/penghentian tersebut Koperasi akan 



memberitahukan alasannya kepada CADEP kecuali diatur lain dalam peraturan yang 
berlaku, dan/atau 

iii. KOPERASI dapat memblokir atau menahan Nominal Deposito dan Bunga serta 
membatasi hak CADEP untuk menarik dananya. 


