
#PunyaRencana menunaikan rukun islam yang kelima tidak
hanya niat saja, namun perlu dimulai sejak dini karena antrian
dari tahun ke tahun yang semakin bertambah.

Pegadaian Pembiayaan Porsi Haji menjadi jawaban bagi
mereka yang sudah #PunyaRencana. Cukup dengan emas 3.5
gram 24 karat Anda sudah bisa mendapatkan porsi haji dan
angsurannya bisa disesuaikan dengan kemampuan.

MengapaPembiayaanPorsi Haji?

www.pegadaian.co.id

Berkomitmen pada ekonomi
kerakyatan untuk mewujudkan
asa Bangsa.

Apa saja persyaratan yang
dibutuhkan?

Berapa angsurannya?

Berapa tarifMu'nah akadnya?

1. JaminanTabungan Emas senilai 3,5 gram, atau Emas
Batangan (LM)/emasperhiasandenganNilai Taksiran
Minimal 1,9 juta rupiah

2. Bukti SABPIH (SetoranAwal Biaya Penyelengaraan
IbadahHaji) dan SPPH (Surat Pendaftaran Pergi Haji

3. BukuTabunganHaji
4. FotocopyKTP
5. Fotokopi Kartu Keluarga
6. Pas foto 3X4
7. Surat KeteranganDomisili“Rencanakan Impian Ibadah ke

Tanah Suci dengan Pegadaian
Syariah Pembiayaan Porsi Haji”

Pegadaian hadir memberikan
solusi agar impian naik haji tidak
hanya mimpi.

Apa saja keunggulan dari produk
PembiayaanHaji ini?

Pegadaian Syariah

Pembiayaan Porsi Haji
Pegadaian Pembiayaan Haji adalah layanan pembiayaan
untuk mendapatkan porsi haji secara syariah dengan
barang jaminan emas atau Tabungan Emas dan proses
yang mudah serta aman.
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Sesuai prinsip syariah

Cukup menjaminkan emas senilai 3.5 gr
24 karat

Jaminan emas dapat dipergunakan untuk
pelunasan biaya haji

Biaya pemeliharaan barang jaminan ringan

5.

6.

Jaminan emas dikembalikan saat lunas

Emas dan dokumen haji tersimpan dengan aman

• Outlet Pegadaian Seluruh Indonesia
• Pegadaian SyariahDigital
• Agen Pegadaian

Dimana saya bisamengajukan
PembiayaanPorsi Haji ini?

Angsuran

Rp 2.336.200,-

Rp 1.294.500,-

Rp 947.300,-

Rp 773.700,-

Rp 669.500,-



Pegadaian Pembiayaan Haji adalah layanan pembiayaan
untuk mendapatkan porsi haji secara syariah dengan
barang jaminan emas atau Tabungan Emas dan proses
yang mudah serta aman.

Tepat CaranyaBerkahHasilnya

Melaksanakan Ibadah Haji merupakan
impian setiap pribadi muslim.
Waktu tunggu yang cukup lama serta
biaya yang tidak sedikit untuk
mendapatkan porsi haji menuntut
perencanaan yang baik agar impian
dapat terwujud
Pegadaian hadir dengan Pembiayaan Haji untuk mereka yang
#PunyaRencana. Pembiayaan prinsip syariah dengan
memanfaatkan emas yang dimiliki untuk langsung
mendapatkan porsi haji sehingga Ibadah Haji lebih terencana.

#PunyaRencana
untukberibadahhaji

bukansekedar
mimpi

www.pegadaian.co.id

Pegadaian @Pegadaian Pegadaian_id PT PegadaianPersero

PT Pegadaian (Persero) Kantor Pusat
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Informasi lebih lanjut
scan QR code berikut:

www.pegadaian.co.id

Terdaftar & diawasi oleh:

Pegadaian Syariah

Pembiayaan Porsi Haji

Informasi lebih lanjut dapat menghubungi:


