
 
 

Ringkasan Informasi Produk 

I. Definisi, Manfaat dan Ketentuan Produk 

Tabungan Haji Pas iB 
Tabungan Haji PaS iB adalah tabungan berakad wadiah yang ditujukan untuk perencanaan ibadah Haji, dimana 
dananya  tidak dapat dilakukan  penarikan kecuali untuk pembayaran biaya ibadah Haji.   

 

No Ketentuan Keterangan 

1 
Nama dan jenis 
produk/layanan 

Nama Produk      : Tabungan Haji Pas iB 

Jenis Produk       : Tabungan Haji dengan akad Wadiah 

2 Nama penerbit PT. Bank Panin Syariah Tbk 

3  Data Ringkas 

Akad 

Wadiah Yad Dhamanah 

1.    Berupa Titipan 

2.   Sistem pembagian keuntungan  bukan bagi hasil namun berupa 

bonus yang akan diberikan kepada nasabah namun tidak 

diperjanjikan di awal  

 

Landasan Fatwa DSN-MUI No.02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan  

Setoran Awal Rp. 500.000,- 

Saldo Minimum Rp.   100.000,- 

BiayaAdministrasi Tidak ada 

Biaya Penutupan  Rp. 100.000,- 

Jangka Waktu  Selama nasabah belum menjalankan rencana ibadah Haji nya 

Asuransi 

 
- Cover Asuransi Jiwa untuk nasabah yang telah melakukan 

setoran awal haji dan saldo di rekeningnya minimal Rp. 3 juta 
- Cover Asuransi Bagage Loss ketika nasabah yang memenuhi 

kualifikasi berangkat haji  
 

Usia cover Asuransi 

 
17 Tahun s/d 55 tahun ketika nasabah buka rekening dan (maksimal 
70 tahun pada saat menunggu keberangkatan) 
  

Pelaporan Buku Tabungan /Passbook 

Target Market Institusi             : Tidak diperkenankan  

  Perorangan     :  Individu : pelajar, mahasiswa, profesional, 
karyawan dan ibu rumah tangga 

1. Manfaat :  

 Tabungan digunakan untuk rencana Haji 

 SMS Notifikasi ketika dana di tabungan telah mencapai Rp. 25 juta atau sejumlah setoran awal 
haji 

 Mendapatkan fasilitas asuransi jiwa gratis bila saldo rata-rata di tabungan telah mencapai Rp 
3 juta , dan telah melakukan setoran awal Haji sebesar Rp. 25 juta 

 Adapun manfaat tabarru selama masa menunggu  yang diterima ahli waris adalah sebesar Rp. 
10 juta rupiah bila nasabah meninggal dunia karena sakit dan Rp. 90 juta bila meninggal 
karena kecelakaan 

 Manfaat pada saat ibadah haji adalah cover bagage loss sampai dengan Rp. 1 juta 



 
 

 
2. Risiko :  

 Walaupun tabungan nasabah berakad wadiah namun nasabah tidak dapat melakukan 
penarikan kecuali  setelah mendapat persetujuan unit bisnis terkait 

 Nasabah dan ahli waris tidak mengetahui adanya fasilitas cover asuransi jiwa, sehingga ketika 
klaim diajukan telah melewati 90 hari kerja (jumlah hari maksimal) sejak tertanggung 
meninggal dunia 

 
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 

 Slip setoran awal 
Nasabah berkewajiban untuk menyediakan informasi dan/atau data sesuai dengan kondisi 
sebenarnya, bila dikemudian hari diketahui bahwa nasabah tidak menyampaikan informasi 
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 tidak dapat dilakukan tanpa ada persetujuan  unit bisnis terkait, kecuali penarikan untuk 
rencana biaya Haji 

 
6. Manfaat Asuransi 

 
- Nasabah yang mendapatkan fasilitas asuransi jiwa adalah nasabah yang telah melakukan setoran awal 

ibadah haji dan saldo di rekeningnya minimal Rp. 3 juta rupiah 
- Manfaat pertanggungan diterima jika tertanggung meninggal dunia dalam masa asuransi yang 

diakibatkan karena sakit ataupun karena kecelakan,  
- Besarnya uang  pertanggungan yang diberikan oleh pihak asuransi (bekerja sama dengan Asuransi 

Takaful Keluarga) adalah sebesar Rp. 10 juta bila meninggal karena sakit dan Rp. 90 juta bila meninggal 
karena kecelakaan. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

II. Biaya, Benefit dan Simulasi Tabungan Haji Pas iB 

1.  Biaya-biaya 

Ketentuan 

Jenis Biaya Nilai Pembebanan 

Pembukaan Rekening Biaya Materai Rp. 6.000,- 1X  

Biaya Administrasi -   

Biaya Pengantian Buku  Hilang/Rusak  Rp. 10.000,- Pada saat transaksi 

Full  tidak dikenakan biaya   

Biaya Penutupan  Bila sebelum jatuh tempo  :  Rp.  
100.000,- 1 X 

Bila telah jatuh tempo    : Tidak Ada   

Biaya Transaksi* Liat pada daftar tarif dan biaya Pada saat transaksi 
 

2. Fasilitas/Keunggulan : 

 Bebas Biaya Administrasi 

 Gratis perlindungan asuransi jiwa dan kecelakaan diri 

 Terkoneksi secara online dengan SISKOHAT DEPAG 

 On Line Real Time di seluruh Cabang 
 

3. Simulasi : 

Contoh Soal 

Bapak Badu melakukan pembukaan rekening tabungan pada tanggal 20 Januari 2014 dengan setoran awal 
sebesar Rp. 5.000.000,-, pada tanggal 25 nasabah menerima kiriman uang sebesar Rp. 10.000.000,- ,  Bila Bank 
memberikan bonus dengan indikasi 0.25 % pa, berapa bonus dan biaya administrasi di rekening Tabungan Bp. Badu 
pada akhir bulan Januari 2014 

Saldo rata-rata nasabah 

Tanggal  Saldo Kumulatif 

Tgl  1 - 20 Jan   (19 hr)                                                                                                                            
-    

                                   
-    

Tgl 20 - 24 Jan  (5 hr)                                                                                                       
5,000,000.00  

            25,000,000.00  

Tgl 25 - 31 Jan  (7 hr)                                                                                                     
15,000,000.00  

         105,000,000.00  

Jumlah Hari = 31 hari            130,000,000.00  

      

Saldo rata-rata                                                                                                       
4,193,548.39  

-> Rp.130 juta / 31 hr 
 

Bonus Nasabah 

     

Rumus Bonus Kotor        =  Saldo Rata Rata  x Indikasi Bonus  x Jml Hari dalam 1 Bulan    

  365   

     

                    4.193.548,39  x   0.25 %  x 31   

  365   

     

  Rp. 890,41   



 
 

     

Rumus Bonus 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 

  

 Pada bulan berikutnya (Februari 2014) Bp. Badu tidak melakukan transaksi sama sekali , berapa bonus dan biaya 
administrasi pada akhir bulan Februari 2014 

     

Saldo rata-rata nasabah 

Tanggal  Saldo Kumulatif 

Tgl  1 - 28 Feb   (28 hr)                                                                                                     
15,000,000.00  

         420,000,000.00  

Jumlah Hari = 28 hari            420,000,000.00  

      

Saldo rata-rata                                                                                                     
15,000,000.00  

-> Rp.420 juta / 28 hr 

     

Bonus Nasabah 

     

Rumus Bonus Kotor        = 15.000.000,00  x   0.25 %  x  28   

  365   

  Rp. 2.876,71   

Rumus Bonus Bersih 2.876,71 - (2.876,71  x 20 %)   

  Rp. 2.301,37   

Biaya Administrasi  Tidak dikenakan biaya administrasi untuk tabungan Haji    

 
    

 
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 PBS Call (021) 6313700 


