Ringkasan Informasi Produk

I.

Definisi, Manfaat & Ketentuan Produk
Tabungan Fleksibel iB
Tabungan transaksional dengan akad Mudharabah dimana nasabah tetap dapat melakukan transaksi dan
mendapatkan bagi hasil dari dana yang disimpannya sesuai dengan nisbah atau porsi yang telah disepakati.
No
1
2

Ketentuan
Nama dan jenis
produk/layanan
Nama penerbit

Keterangan
Nama Produk : Tabungan Fleksibel iB
Jenis Produk
: Tabungan Transaksional berakad Mudharabah (Investasi)
PT. Bank Panin Dubai Syariah Tbk
Mudharabah Mutlaqah
1. Tabungan yang dimanfaatkan secara produktif dalam
investasi dan sesuai dengan prinsip Syariah.
Akad
2. Keuntungan dari investasi akan dibagihasilkan antara
nasabah & Bank sesuai porsi (Nisbah) yang disepakati

3

Data Ringkas

Landasan
Nisbah
Setoran Awal
Saldo Minimum
Target Market

Fatwa DSN-MUI No.02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan
Saldo rata-rata < 10 juta => Nasabah : 0.01 %
Bank : 99.99 %
saldo rata-rata ≥10 juta = > Nasabah : 20.00 %
Bank : 80.00 %
Rp. 500.000,Rp. 500.000,Institusi
: Tidak diperkenankan
Perorangan : Individu : pelajar, mahasiswa, profesional,
karyawan, ibu rumah tangga, pengusaha

1. Manfaat :




Dana tabungan tidak akan berkurang selama tabungan aktif
On Line Real Time di seluruh Cabang
Dapat melakukan transaksi ATM diseluruh ATM Panin Bank & ATM Bersama

2. Risiko :









Rekening akan menjadi rekening dormant bila selama 6 bulan berturut-turut tidak ada
transaksi penyetoran dan penarikan dari rekening selain penarikan biaya administrasi dan
pembayaran bagi hasil ke rekening tersebut.
Rekening dengan status dormant tidak dapat melakukan transaksi,baik di counter
maupun di ATM selama rekening belum diaktifkan kembali
Rekening dengan status dormant biaya administrasinya akan dipotong dari pokok
tabungan sebesar Rp. 5.000,- /bln yang dapat mengakibatkan saldo direkening nasabah
akan berkurang. Saldo nasabah dengan status dormant yang kurang dari Rp. 100.000,dapat ditutup secara otomatis oleh Bank
Tabungan dilengkapi dengan buku Tabungan, kartu ATM dengan Pin sebagai kode
rahasia yang menjadi tanggung jawab nasabah
Penyalahgunaan Buku Tabungan ataupun kartu ATM yang menyebabkan kerugian
disebabkan kelalaian nasabah, akan menjadi tanggung jawab nasabah
Untuk keamanan segera ubah pin yang diberikan dengan no pin yang unik yang hanya
diketahui nasabah, dan simpananlah Buku Tabungan dan Kartu ATM dengan baik, dan
tidak menitipkan kepada petugas Bank.
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3. Persyaratan dan Tata Cara :
Syarat & Ketentuan Pembukaan Rekening
Indentitas

:

WNI : KTP ,

WNA : Paspor & Kitas/KIMS

Mengisi & Menandatangani aplikasi



Form aplikasi Customer Information File (CIF)
Form Pembukaan 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, warkatwarkat 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 selama kas buka dengan menunjukan buku
Tabungan. Penarikan di cabang lain selain membawa buku Tabungan ditambah dengan bukti
identitas diri (KTP/SIM/Paspor)
 Penarikan tunai bukan oleh pemilik Tabungan hanya dapat dilakukan di cabang asal dengan
menyerahkan Surat Kuasa bermeterai cukup dari Pemilik Tabungan dan menunjukkan buku
Tabungan dan asli identitas dari Pemilik Tabungan dan Penerima Kuasa.
 Penarikan tunai/informasi saldo dapat dilakukan melalui ATM (Ajungan Tunai Mandiri) ATM Panin
ataupun jaringan ATM yang bekerja sama dengan Bank selama 24 Jam (kecuali pada saat
pemeliharaan mesin).
 Penarikan tunai/informasi saldo melalui jaringan ATM yang bekerjasama dengan Bank dikenakan
biaya transaksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
II.
1.

Biaya, Benefit dan Simulasi Tabungan Fleksibel iB
Biaya-biaya
Jenis Biaya

Nilai

Pembebanan

Pembukaan Rekening

Biaya Materai

1X

Biaya Administrasi

Rp. 5.000,- /bln --> di potong dari bagi hasil yang didapat
(Rekening Aktif)
Rp. 5.000,- /bln --> di potong dari pokok (Rekening Dormant)

Tiap bulan

Hilang/Rusak Rp. 10.000,-

Pada saat transaksi

Biaya Pengantian Buku

Tiap bulan

Full tidak dikenakan biaya

2.

Biaya Penutupan

Rp. 100.000,-

1X

Biaya Transaksi*

Liat pada daftar tarif dan biaya

Pada saat transaksi

Fasilitas/Keunggulan :
 Biaya administrasi Rp. 5.000,- /bln --> di potong dari bagi hasil yang diterima
 Gratis biaya Kartu ATM Bulanan
 Biaya tarik tunai murah di seluruh jaringan ATM Bersama sesuai ketentuan
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 Biaya transfer murah atas jaringan ATM Bersama sesuai ketentuan
 Biaya Cek Saldo murah di jaringan ATM Bersama sesuai ketentuan
 Jangka Waktu Bebas, selama nasabah menjadi penabung di PBS
 Pelaporan→ Buku Tabungan /Passbook
1. Simulasi
Tabungan dengan akad mudharabah pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang telah disepakati
ketika melakukan pembukaan rekening
Berikut adalah simulasi perhitungan saldo rata-rata dan bagi hasil yang diperoleh nasabah
Contoh Soal
Bapak Badu melakukan pembukaan rekening tabungan pada tanggal 20 Januari 2022 dengan setoran awal
sebesar Rp. 5.000.000,-, pada tanggal 25 nasabah menerima kiriman uang sebesar Rp. 10.000.000,- , pada
tanggal yang sama nasabah melakukan penarikan di ATM panin sebesar Rp. 1.000.000,- sebanyak 2 kali
penarikan. Bila Bank pendapatan atau gross revenue bank untuk bulan Januari 2022 adalah 10 %, berapa bagi
hasil dan biaya administrasi di rekening Tabungan Bp. Badu pada akhir bulan Januari 2022
Saldo rata-rata nasabah
Tanggal
Tgl 1 - 20 Jan (19 hr)

Saldo

Kumulatif
-

Tgl 20 - 24 Jan (5 hr)

25,000,000.00

5,000,000.00
Tgl 25 - 31 Jan (7 hr)

13,000,000.00

Jumlah Hari = 31 hari

91,000,000.00
116,000,000.00

Saldo rata-rata

-> Rp.116 juta / 31 hr
3,741,935.48

Bagi Hasil Nasabah
Rumus Bagi hasil
Kotor
=

Saldo Rata2 x Nisbah x Gross Revenue X Jml Hari dalam
1 Bulan
365
3.741.935,48 x 0.01% X 10.00 % X 31
365
= Rp. 3.18,-

Rumus Bagi hasil
Bersih

Bonus Kotor - Pajak 20 %*
(Pajak dikenakan bila saldo rata-rata kumulatif dari rekening nasabah > Rp. 7.5 Juta)
Dikarenakan saldo rata-rata nasabah < Rp. 7.5 juta, maka
tidak dikenakan pajak

Biaya Administrasi

Maksimum Rp. 5.000,- dipotong dari bagi hasil
sehingga biaya administrasi pada Januari'22 = Rp. 3.18,-

Pada bulan berikutnya (Februari 2022) Bp. Badu tidak melakukan transaksi sama sekali , berapa bagi hasil
dan biaya administrasi pada akhir bulan Februari 2022 bila gross revenue bank pada bulan februari sebesar
9.80 %
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Saldo rata-rata nasabah
Tanggal

Saldo

Tgl 1 - 28 Feb (28 hr)

Kumulatif
13,000,000.00

Jumlah Hari = 28 hari

364,000,000.00
364,000,000.00

Saldo rata-rata

-> Rp.364 juta / 28 hr
13,000,000.00

Bonus Nasabah
Rumus Bonus Kotor
=

13.000.000,00 x 20.00 % x 9.8 % x 28
365
Rp. 19.546,30

Rumus Bonus Bersih

19,546.30 - (19,346.30 x 20 %)
Rp. 15,637.04

Biaya Administrasi

Maksimum Rp. 5.000,- dipotong dari bagi hasil
sehingga biaya administrasi pada bulan Februari'22 = Rp.
5.000,00

III.

Informasi tambahan :
 Jika buku Tabungan hilang, maka pemilik Tabungan wajib melaporkan ke cabang terdekat dengan
melampirkan Surat keterangan Kehilangan dari Kepolisian berdasarkan surat tersebut maka
rekening akan ditutup dan akan dibuka rekening baru serta dikenakan biaya admisnistrasi
penggantian buku hilang.
 Jika Pemilik Tabungan meninggal dunia, maka saldo Tabungan 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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