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RINGKASAN INFORMASI PRODUK 
TABUNGAN RENCANA HAJI iB 

 

DATA RINGKAS 

Penjelasan Produk Adalah tabungan rencana menggunakan prinsip Syariah bagi hasil 
(Mudharabah) dalam mata uang Rupiah yang disediakan khusus untuk 
mewujudkan keinginan niat suci Anda dalam menunaikan ibadah Haji. Dana 
akan didebet setiap bulan melalui proses auto debet dari rekening sumber 
(source account) ke rekening Tabungan Rencana Haji iB dengan jumlah setoran 
dan jangka waktu sesuai pilihan Anda. 

Jenis Produk Tabungan Rencana 

Penerbit PT Bank Danamon Indonesia, Tbk 
 
Manfaat yang diperoleh Nasabah dengan membuka rekening Tabungan Rencana Haji iB adalah : 
1. MUDAH, Setoran Rutin Bulanan didebet otomatis dari rekening sumber  pendebetan ke rekening 

Tabungan Rencana Haji iB. 
2. BEBAS, menentukan sendiri jangka waktu menabung dan jumlah setoran ruitn bulanan.  
3. GRATIS, pertanggungan asuransi Syariah (selama Nasabah melakukan setoran rutin bulanan) sampai 

dengan Rp200juta. 
4. NYAMAN, Nasabah akan mendapatkan notifikasi jika dana telah mencukupi untuk mendaftar Haji. 

 
Fitur Tabungan Rencana Haji iB  
 

Fitur Produk 

Nama Produk Tabungan Rencana Haji iB 
Tipe Produk  Tabungan Rencana 

Akad Mudharabah  
Bagi Hasil/ Nisbah 2.5% (indikatif rate 0.25%). Bagi hasil akan di kredit ke rekening sumber 

pendebatan nasabah 
Kriteria Nasabah Perorangan (WNI)  

Mata uang  Rupiah (Rp) 
Setoran rutin minimum Rp 300.000 

Jangka waktu 
menabung 

6 – 72 bulan 

Benefit  Gratis pertanggungan asuransi jiwa syariah* 
 
*)Gratis pertanggungan asuransi jiwa syariah, khusus bagi nasabah yang memiliki 
target dana selama jangka waktu menabung minimal Rp 12 juta dan maksimal Rp 
200 juta. 

Biaya-biaya  
Setoran awal Rp 100.000 
Biaya Adminitrasi 
bulanan & autodebet 

Tidak ada 

Biaya tutup rekening 
sebelum jatuh tempo 

Rp 100.000 
 
Tutup rekening sebelum jatuh tempo dapat dikarenakan : 
1. Nasabah melakukan penutupan sendiri ke cabang sebelum jatuh tempo 
2. Nasabah mengalami gagal debet selama 3 bulan berturut2turut sehingga 

menyebabkan rekening di tutup otomatis oleh system 
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Lain-lain 

Media pelaporan Statement dan e-statement  
Kartu ATM  Tidak diberikan 

Top up setorna rutin 
bulanan 

Tidak ada dapat dilakukan 

Setoran tidak tetap  Setoran tidak tetap adalah setoran tambahan sewaktu-waktu pada rekening 
Tabungan Rencana Haji iB. setoran yang dilakukan tanpa merubah setoran 
ruin bulanan nasabah pada sistem. Sistem akan menambah saldo nasabah 
sesuai dengansetoran tidak tetap tersebut.  
 
Nasabah dapat melakukan setoran tidak tetap dengan cara melakukan 
setoran tunai ke cabang. Teller akan memproses pengkreditan setoran tunai 
ke rekening Tabungan Rencana Haji iB.  

Jatuh tempo 1. Saat tabungan jatuh tempo maka seluruh dana akan di kredit ke rekening 
sumber pendebatan. Tanggal jath tempo adalah satu bulan setelah 
jadwal/ tanggal setorna rutin bulanan yang terakhir.  Rekneig akan 
otomatis di tutup oleh sistem. 

2. Apabila terjadi gagal debet, maka dana akan di debet (full amount) pada 
tanggal beirkut nya sampai dana tersedia di rekneing sumber, dan jika 
sudah masuk ke pendebetan berikut nya, maka pendebetan dana akn 
terakumulasi untuk 2 (dua) kali pendebetan rutin 

 
Fasilitas dasar  Nasabah dapat membuka lebih dari 1 rekening 

 Tidak dapat dilakukan link kartu debit terhadap rekening TRH iB 
 Rekneing sumber dana (source account) harus single account 

Syarat dan Ketentuan 
Umum 

Proses pembukaan rekening, maintain dan penutupan rekening tabungan 
mengikuti prosedur yang berlaku secara bank wide.  

 
Penjelasan Pertanggungan Asuransi Jiwa Syariah :  
 

Item Keterangan 

Jenis Asuransi jiwa meninggal karena non accidental & accidental dengan 
pertanggungan term menurun 

Kriteria  Usia masuk minimal 2 tahun dan maksimum 60 tahun. 
 Perlindungan max sd 60 thn 

 Fitur asuransi hanya diberikan kepada nasabah perorangan 
Nilai Pertanggungan  Min Rp 12 jt dan max Rp 200 jt (per individu) 

 Max benefit asuransi 2 thn setelah tabungan jatuh tempo  

Insurance Term  Jika ada setoran bulanan, maka asuransi diberikan.  
 Polis asuransi akan dibatalkan jika nasabah tidak membayarkan setoran 

bulanan selama 3 bulan berturut-turut 
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Manfaat Asuransi: 
 
1. Selama Masa Menabung 

 Meninggal dunia bukan karena kecelakaan 
a. Selisih antara 100% Uang Pertangungan Awal dengan Saldo Tabungan (Manfaat Asuransi Term 

Life)  
b. Santunan Tambahan sebesar Uang Pertanggungan Umrah (Santunan Duka 10jt) 

 Meninggal dunia karena kecelakaan 
a. Selisih antara 100% Uang Pertangungan Awal dengan Saldo Tabungan (Manfaat Asuransi Term 

Life)  
b. 100% Uang Pertanggungan Awal (Manfaat Asuransi Accidental Death Benefit)  
c. Santunan Tambahan sebesar Uang Pertanggungan Umrah (Santunan Duka 10jt) 

 
2. Selama Masa Tunggu (Max 2 tahun) 

Meninggal Dunia Karena Kecelakaan Selama Masa Tunggu Apabila Nasabah Meninggal karena 
kecelakaan setelah Jangka Waktu tabungan berakhir namun tidak lebih dari periode 2 (dua) tahun 
sejak jangka waktu TBU berakhir, dan Nasabah belum berangkat Haji, maka pihak Asuransi akan 
membayarkan Santunan Duka sebesar sepuluh juta rupiah 

 
 
Layanan/Keluhan 24 Jam 
Hello Danamon 1-500-090 
 


