Ringkasan Informasi Produk
I.

Definisi, Manfaat & Ketentuan Produk
Simpanan Fleksimax iB
Simpanan Fleximax iB adalah simpanan dana pihak ketiga pada Bank Panin Syariah berdasarkan prinsip
Wadi’ah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dan hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu
yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro dan/atau alat lainnya yang dipersamakan
dengan itu
No

2

Ketentuan
Nama dan jenis
produk/layanan
Nama penerbit

3

Data Ringkas

1

Keterangan
Nama Produk : Simpanan Fleximax iB
Jenis Produk
: Simpanan non Transaksional berakad Wadiah (Titipan)
PT. Bank Panin Syariah Tbk
Wadiah Yad Dhamanah
1. Berupa Titipan
2. Sistem pembagian keuntungan bukan bagi hasil namun berupa
bonus yang akan diberikan kepada nasabah namun tidak
Akad
diperjanjikan di awal karena sifatnya merupakan kebijakan Bank.

Landasan
Setoran Awal
Saldo Minimum
Target Market

1. Manfaat :

2. Risiko :




Fatwa DSN-MUI No.02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan
Rp. 100.000.000,Rp. 100.000.000,Institusi
: Yayasan, Badan Usaha, Institusi, Pemerintah
Perorangan : Individu : profesional, karyawan, ibu rumah
tangga, pengusaha

Dapat digunakan untuk penyimpanan dana operasional yang belum digunakan.
Nasabah dapat memiliki lebih dari 1 rekening dengan perkiraan waktu penarikan yang
berbeda

 Rekening tidak dapat digunakan sebagai rekening transaksional

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

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 dilakukannya pemblokiran / penonaktifan
rekening nasabah
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 hanya dapat dilakukan melalui counter cabang asal (tempat rekening dibuka) dan
dilakukan selama kas buka dengan menunjukan advise simpanan fleximax beserta identitas penarik
(KTP/SIM/Paspor)
 Penarikan tunai bukan oleh pemilik rekening hanya dapat dilakukan di cabang asal dengan
menyerahkan Surat Kuasa bermeterai cukup dari Pemilik Rekening dan menunjukkan advise asli dan
identitas dari Pemilik Rekening dan Penerima Kuasa.
II.

Biaya, Benefit dan Simulasi Simpanan Fleximax Bank Panin Syariah
1.

Biaya-biaya
Ketentuan
Nilai

Jenis Biaya

Pembebanan

Pembukaan Rekening

Biaya Materai Rp. 6.000,-

1X

Biaya Administrasi

Tidak ada

Tiap bulan

Biaya Pengantian Buku

Tidak ada

Pada saat transaksi

Biaya Penutupan

Tidak ada

1X

Biaya Transaksi*

Liat pada daftar tarif dan biaya

Pada saat transaksi

2. Fasilitas/Keunggulan :
 Jangka Waktu Fleksibel
 Dana aman dan terjamin
 Dana dapat di tarik kapan saja
 Memungkinkan mendapatkan Bonus

3. Simulasi :
Contoh Soal
Bapak Badu melakukan pembukaan rekening simpanan fleximax pada tanggal 20 Januari 2014 dengan setoran
sebesar Rp. 1.000.000.000,-, pada tanggal 27 Januari nasabah melakukan penarikan dananya dari rekening,
berapakah bonus yang diperoleh oleh nasabah, bila management memberikan bonus sebesar 5 % pa. dari
lamanya dana mengendap di simpanan.
Bonus Nasabah
Rumus Bonus Kotor
=

Saldo Rata Rata x Indikasi Bonus x Jml Hari mengendap
365
1.000.000.000,- x 5 % x 7
365
Rp. 958.904,11

Rumus Bonus Bersih

Bonus Kotor - Pajak 20 %*
958.904,11 - (958.904,11 x 20 %)
Rp. 767.123,29

Biaya Administrasi

III.

Tidak ada

Informasi tambahan :
 Jika bukti simpanan hilang, maka pemilik simpanan wajib melaporkan ke cabang terdekat dengan
melampirkan Surat keterangan Kehilangan dari Kepolisian berdasarkan surat tersebut maka akan
dibuatkan bukti simpanan duplikat.
 Jika Pemilik simpanan meninggal dunia, maka saldo simpanan beserta bonusnya (bila ada) akan
dibayarkan kepada ahli warisnya yang sah menurut hukum.
 Pegaduang Nasabah : Nasabah dapat menghubungi cabang terdekat ataupun PBS Call (021) 6313700

