
Produk Tabungan Emas Pegadaian memungkinkan nasabah melakukan
investasi emas secara mudah, murah, aman dan terpercaya.

Pegadaian

TabunganEmas

Dana darurat akan membantu anda pada saat terdapat kejadian dan
kebutuhan finansial yang di luar kehendak anda.
Dana darurat dapat dikatakan sebagai bekal anda dalam pejalanan
hidup, apabila bekal anda cukup maka di sepanjang perjalanan hidup
kita akan merasa lebih tenang.

Emas merupakan salah satu aset yang dapat dijadikan instrumen
finansial yang tahan lama dan memiliki kecenderungan nilai yang
stabil sehingga tidak terkena dampak inflasi. Sedari dulu emas sering
digunakan oleh masyarakat indonesia sebagai simpanan apabila
suatu saat nanti membutuhkan dana.

Mengapa emas?

Seberapa pentingmemiliki dana
darurat?

www.pegadaian.co.id

Pegadaian memberikan solusi
dan kemudahan untuk
membantu mengelola aset
finansial yang anda miliki

Bagaimana cara membuka
rekening Tabungan Emas?

Aset yang anda miliki adalah
bagian dari pencapaian hidup
anda untuk saat ini dan masa
depan nanti.

● Beli Emas
Pembelian emas mulai dari 0,01 gram

● Jual Emas
Penjualan emas mulai dari 1 gram

● Cetak Emas
Cetak saldo emas menjadi emas batangan

● Tukar Dengan Perhiasan
Tukar saldo Tabungan Emas dengan perhiasan pilihan
melalui www.ubslifestyle.com

● Transfer Emas
Transfer saldo emas ke sesama pemilik rekening Tabungan
Emas

● Gadai Tabungan Emas
Gadai dengan jaminan saldo Tabungan Emas

● Gadai Angsuran Tabungan Emas
Gadai dengan sistem pembayaran angsuran bulanan dengan
jaminan saldo Tabungan Emas

● Cicil Perhiasan dengan jaminan Tabungan Emas
Pembelian perhiasan secara cicil dengan jaminan saldo
tabungan emas

1. Download dan registrasi aplikasi Pegadaian Digital.

2. Pilih menu buka Tabungan Emas pada menu utama.

3. Input data diri dan pilih cabang lokasi pembukaan
rekening.

4. Pilih metode pembayaran.

5. Lakukan pembelian emas sebesarRp 50.000 dan
lakukan pembayaran sesuai petunjuk.

6. Rekening telah aktif dan buku tabungan dapat diambil
di cabang tempat pendaftaran.

1. Nasabah mengisi formulir dan melampirkan fotokopi
KTP

2. Nasabah membayar biaya admin Rp 10.000, biaya
pengelolaan rekening Rp 30.000 dan biaya materai Rp
10.000

3. Nasabah membeli emas batangan dengan berat
minimal 0.01 gram

4. Nasabah menandatangani dan mendapatkan buku
Tabungan Emas

Melalui aplikasi PegadaianDigital

Melalui outlet Pegadaian

Apa saja keunggulan dari Tabungan
Emas?

Apa saja fitur yangdimiliki produk
TabunganEmas?

1. Jaminan emas 24 karat

2. Biaya pengelolaan rekening ringan *Rp 30.000/tahun

3. Pembelian mulai dari 0,01 gr

4. Emas aman disimpan di Pegadaian

5. Dapat dicetak menjadi emas batangan atau tukar
dengan perhiasan

6. Mudah dicairkan (buyback dan gadai)

7. Dapat bertransaksi secara online



www.pegadaian.co.id

Pegadaian

TabunganEmas
Tabungan Emas Pegadaian adalah layanan penitipan saldo emas
yang memudahkan masyarakat untuk berinvestasi emas.

Pegadaian @Pegadaian Pegadaian_id PT PegadaianPersero

PT Pegadaian (Persero) Kantor Pusat
Jl. Kramat Raya 162Jakarta Pusat 10430
T:+62213155550
F: +62213914221

Informasi lebih lanjut
scan QR code berikut:

www.pegadaian.co.id

Terdaftar & diawasi oleh:

www.pegadaian.co.id

#PunyaRencana
Tua Tak Cemas
Dengan Nabung

Emas

Senantiasa menjadi solusi cerdas di setiap
kebutuhan keuangan anda

Informasi lebih lanjut dapat menghubungi:

Mempunyai goals keuangan masa depan perlu perjuangan,
komitmen dan konsisten untuk mencapainya. Perencanakan masa
depan untuk mencapainya dapat dilakukan salah satunya dengan
menyiapkan emas sebagai alat investasi. Kemudahan akses dan
pilihan investasi emas secara retail melalui platform digital
dibutuhkan untuk membuat rencana investasi lebih terjangkau
dan praktis oleh semua masyarakat.

Pegadaian Tabungan Emas hadir memberikan kemudahan,
fleksibilitas dengan nominal terjangkau bagi seluruh masyarakat.
Kemudahan akses serta fleksibilitas yang #PunyaRencana untuk
membangun portofolio investasi emas.

Generasi pandai adalah mereka yang
mampu memanfaatkan & mengelola
aset finansial yang dimiliki
dengan baik

Apakahkamu sudah#PunyaRencana
untukmengelola aset finansialmu ?


