RINGKASAN INFORMASI PRODUK
PERMATA TABUNGAN IB MASA DEPAN
Nama Produk
Deskripsi

Target Market

Permata Tabungan iB Masa Depan (PMD iB)
Tabungan berjangka dari PT PermataBank Tbk, perusahaan perbankan
yang terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (PermataBank)
dengan setoran awal, setoran bulanan dan jangka waktu menabung yang
disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan Nasabah, untuk
perencanaan masa depan yang lebih baik
 Nasabah Individual
 Minimal usia 21 – 55 tahun (atau pada saat jatuh tempo Nasabah
berusia 65 tahun)
 Nasabah Payroll PermataBank, Karyawan dan tidak terbatas pada
nasabah umum
List Fitur
Setoran Awal
Setoran bulanan berikutnya
Biaya Administrasi
Biaya Administrasi Kartu
Debit

Penjelasan & Benefit
Rp 100,000kelipatan Rp 50,000,Rp 0,Tidak mendapatkan kartu debit

Apabila kepesertaan <6 bulan
Biaya Tutup Rekening

Rp100,000,Apabila kepesertaan >6 bulan
Rp 50,000,-

Keuntungan Produk
bagi Nasabah

 Fleksibel
 Bebas menentukan besarnya nilai setoran awal, setoran bulanan, dan
tanggal pendebetan, sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan.
 Bebas menentukan jangka waktu menabung sesuai kebutuhan
dengan jangka waktu minimal 1 (satu) tahun dan maksimal 18
(delapan belas) tahun atau pada saat jatuh tempo Nasabah berusia 65
tahun.
 Hasil Optimal
 Bebas biaya gagal debet setoran bulanan
 Bebas biaya gagal Standing Instruction (SI) untuk pendebetan setoran
bulanan
 Nyaman dan Mudah
 Setoran awal akan didebet secara otomatis dari rekening sumber
pada saat proses pembukaan rekening
 Setoran bulanan akan didebet secara otomatis dari rekening sumber
setiap tanggal pendebetan yang telah ditentukan sebelumnya oleh
Nasabah, sehingga Nasabah tidak perlu datang ke Cabang untuk
melakukan setoran bulanan
 Saat tanggal jatuh tempo, seluruh dana akan dipindahkan secara
otomatis ke rekening sumber Nasabah
 Layanan Permata e-Banking :
 PermataMobile X yang memiliki menu semudah menu ATM dengan
ratusan fitur dalam satu aplikasi
 Cek saldo dan mutasi transaksi rekening sampai dengan 12 bulan.
 PermataNet yang memberikan Layanan internet banking yang dapat
diakses
melalui
website
www.permatabank.com
atau
https://new.permatanet.com.
 PermataTel yaitu Layanan call center di nomor 1500111. Layanan
PermataTel dilengkapi dengan mesin swajawab (IVR – Interactive Voice
Response) yang akan membantu menyelesaikan transaksi Anda dengan
Kode Layanan Kilat atau bantuan Professional Agent.
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 Layanan PermataOne
Layanan konsolidasi laporan rekening bulanan, baik dalam bentuk
media rekening koran dicetak (paper statements) atau rekening koran
elektronik (e-Statement) untuk seluruh rekening Tabungan, Giro,
Deposito, Reksa Dana dan Bancassurance (single premium) yang Anda
miliki di PermataBank.
 Layanan Fax on Demand
Layanan untuk mengetahui mutasi rekening 3 bulan terakhir melalui
PermataTel.
 Kartu Identitas :
o KTP / SIM / PASPOR (untuk WNI)
o KIMS & PASPOR (untuk WNA)
o KITAS & PASPOR (untuk WNA)
 NPWP
 Mengisi Formulir Pembukaan Produk Terpadu di kantor cabang
PermataBank.
 1 Nasabah boleh memiliki >1 Rekening PMD iB


Ketentuan
Pembukaan
Rekening

Biaya Lainnya

Nisbah

Biaya Navigator

Tidak terdapat layanan navigator

Biaya Dorman

Rp 0,-

Biaya Pengiriman Rekening Koran*

Rp 15,000

Nisbah* Produk 18 : 82 (Nasabah : Bank), dengan rata-rata indikasi
equivalent rate adalah 1,20% p.a.

*Dalam hal terdapat perubahan komposisi Nisbah di kemudian hari, maka Bank akan
memberitahukan perubahan tersebut sebelumnya kepada Nasabah sesuai dengan ketentuan
dan perundang-undangan yang berlaku.

Informasi Produk

Menggunakan akad Mudharabah Mutlaqah dimana dana Anda akan
diperlakukan sebagai investasi dan Anda sebagai pemilik dana
memberi kewenangan penuh kepada Bank untuk mengelola dana
Anda. Dana Anda akan dimanfaatkan secara produktif dalam investasi
yang memenuhi prinsip Syariah. Hasil dari investasi akan dibagikan
antara Anda dan Bank sesuai Nisbah yang disepakati bersama.
 Sistem perhitungan bagi hasil, menggunakan single tiering,
memberikan imbal hasil yang maksimal untuk nasabah.
Buku Tabungan, Rekening Koran atau E-Statement
 Default E-Statement dikirim ke alamat email Nasabah yang memiliki
saldo rata-rata ekening  Rp. 250.000,-.
 Bila nasabah ingin mengganti media informasi menjadi Rekening
Koran, maka akan dicetak dan dikirim ke alamat surat menyurat
Nasabah yang memiliki saldo rata-rata rekening bulanan ≥ Rp.
1.000.000,-.
 Setor tunai di seluruh Cabang PermataBank.
 Pemindahbukuan melalui Permata e-Banking (PermataATM,
PermataTel IVR, PermataMobile, PermataNet dan PermataMini atm)
dari rekening lain di PermataBank.
 Transfer dari Bank lain.
Dapat menghubungi Cabang PermataBank terdekat, PermataTel 1500111

Tabungan

atau www.PermataBank.com



Akad

Media informasi
transaksi

Ketentuan Setoran

2

