Ringkasan Informasi Produk
I.

Definisi, Manfaat dan Ketentuan Produk
Deposito PaS iB
Deposito PaS iB merupakan Produk simpanan tidak likuid jangka pendek sampai menengah dengan tingkat
keuntungan yang optimal dengan masa kontrak yang tertentu dan nominal penempatan yang juga tertentu.
No
1
2

Ketentuan
Nama dan jenis
produk/layanan
Nama penerbit

Keterangan
Nama Produk : Deposito PaS iB
Jenis Produk
: Mudharabah Mutlaqah
PT. Bank Panin Dubai Syariah Tbk

Akad

3

Data Ringkas

Mudharabah Mutlaqah
1. Tabungan yang dimanfaatkan secara produktif dalam investasi
dan sesuai dengan prinsip Syariah.
2. Keuntungan dari investasi akan dibagihasilkan antara
nasabah dan Bank sesuai porsi (Nisbah) yang disepakati
bersama

Landasan
Nisbah
Penempatan
Minimal

Fatwa DSN-MUI No.02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Deposito
Nasabah 30 %
Rp. 10.000.000,--

Saldo Minimum

Rp. 10.000.000,-

Target Market

Institusi
Perorangan

: Yayasan, Badan Usaha, Institusi, Pemerintah
: Individu, professional dan pengusaha

1. Manfaat :






Dapat untuk rekening perorangan dan perusahaan
Terdapat pilihan beberapa jangka waktu investasi
Fasilitas automatic roll over
Bagi hasil dapat dikredit setiap bulan kerekening maupun di tambahkan ke pokok (kapitalisir)
Dapat digunakan sebagai jaminan pembiayaan

2. Risiko :


Deposito tidak dapat di tarik sebelum jatuh tempo (break) kecuali setelah mendapat approval
dari management
 Bila
3. Persyaratan dan Tata Cara :
Syarat & Ketentuan Pembukaan Rekening
Indentitas Perorangan :

WNI : KTP ,

WNA : Paspor & Kitas/KIMS

Indentitas Perusahaan :
Nomor Pokok Wajib Pajak
Bukti Indentitas Pengurus : KTP
Akta Pendirian Perusahaaan dan perubahan terakhir
SIUP (Surat Ijin Usaha Perdagangan) yang masih berlaku
TDP (Tanda Daftar Perusahaan) yang masih berlaku
Nasabah berkewajiban untuk menyediakan informasi dan/atau data sesuai dengan kondisi
sebenarnya, bila dikemudian hari diketahui bahwa nasabah tidak menyampaikan informasi

BDE/2022

yang sebenarnya maka hal tersebut dapat berkonsekuensi pemblokiran / penonaktifan
rekening.
4. Penyetoran
 Setiap setoran ke dalam rekening harus disertai dengan slip atau aplikasi lain yang ditanda tangani
oleh pihak yang menyetor.
 Penyetoran non tunai tidak terbatas pada penyetoran dalam bentuk cek, bilyet giro, warkat-warkat
kliring baru berlaku setelah dananya secara effektif diterima oleh Bank.
 Apabila setoran diterima oleh Bank dalam jenis valuta yang berbeda dengan valuta tabungan, maka
pengkreditan kedalam tabungan mempergunakan kurs yang berlaku pada Bank pada saat
pengkreditan dilakukan oleh Bank.
5. Penarikan
 Penarikan tunai melalui counter dapat dilakukan setelah deposito jatuh tempo dan selama kas buka
dengan menunjukan bilyet deposito yang telah jatuh tempo.
II.

Biaya, Benefit dan Simulasi Deposito PaS iB

1.

Biaya-biaya
Jenis Biaya

Nilai

Pembebanan

Pembukaan Rekening

Biaya Materai Rp. 10.000,-

1X

Biaya Administrasi

Tidak ada

Tiap bulan

Biaya Penutupan

Tidak ada

1X

Biaya Transaksi*

Liat pada daftar tarif dan biaya

Pada saat transaksi

2.

Fasilitas/Keunggulan :
 Investasi Sesuai Prinsip Syariah
 Bagi hasil Yang Kompetitif
 Dapat dijadikan jaminan Pembiayaan
3.

Simulasi

Deposito sebagai produk dengan akad mudharabah maka pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang
telah disepakati diawal ketika melakukan pembukaan rekening
Berikut adalah simulasi perhitungan bagi hasil yang diperoleh nasabah
Contoh Soal
Bapak Badu melakukan pembukaan rekening deposito pada tanggal 20 Januari 2022 dengan penempatan
sebesar Rp. 50.000.000,- jangka waktu yang dipilih adalah 1 bulan dengan nisbah yang disepakati di awal adalah
50 % untuk nasabah dan 50 % untuk Bank. Bila pendapatan Bank atau gross revenue bank untuk bulan Januari
2022 adalah 12 %, berapa bagi hasil yang diterima Bp. Badu pada tanggal 20 Februari 2022.

Rumus Bonus Kotor

=

Penempatan Deposito x Nisbah Nasabah x Gross Revenue X
Jml Hari dalam 1 Bulan
365
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50.000.000,- x 50 00% X 12.00 % X 31
365
Rp. 254.794,52
Rumus Bonus Bersih

Bonus Kotor - Pajak 20 %*
(Pajak dikenakan bila saldo rata-rata kumulatif dari rekening nasabah > Rp. 7.5 Juta)
254.794,52 - (254.794,52 x 20 %)
Rp. 37,895.89

III.

Informasi tambahan :
 Jika Bilyet Deposito hilang, maka pemilik Deposito wajib melaporkan secara tertulis ke cabang
terdekat dengan melampirkan Surat keterangan Kehilangan dari Kepolisian berdasarkan surat
tersebut maka cabang dapat memberikan fotocopi lembar ke tiga (3) bilyet deposito yang menjadi
arsip cabang dan distempel Duplikat.
 Jika Pemilik deposito meninggal dunia untuk deposan perorangan, maka saldo deposito beserta bagi
hasilnya akan dibayarkan kepada ahli warisnya yang sah menurut hukum.
 Pengaduan Nasabah :
Nasabah dapat menghubungi cabang terdekat ataupun PDSB Call (021) 6313700
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