
adalah fasilitas titipan emas perhiasan atau batangan disertai
manfaat tambahan berupa fasilitas plafon pinjaman (kredit) sesuai
nilai emas yang dititipkan O,05% per hari

*biaya sewa modal dibayarkan antara tanggal 1 sampai dengan
tanggal 5 tiap bulannya

Mulai dari 100 ribu rupiah

adalah fasilitas pemberian pinjaman dengan jaminan Titipan Emas
dengan mekanisme gadai yang dapat diajukan di Outlet Pegadaian
dan aplikasi Pegadaian Digital

• Emas aman disimpan dan diasuransikan
• Biaya titip terjangkau
• Jangka waktu titip bervariasi
• Mendapatkan plafon pinjaman

Pegadaian

TitipanEmas

Gadai
Pegadaian

Titipan Emas

#PunyaRencana menitip emas dengan aman agar nilai aset emas
yang dimiliki semakin optimal dapat diwujudkan dengan Titipan Emas
Pegadaian.

Dengan fasilitas penyimpanan emas yang aman dan fasilitas gadai
dari plafon pinjaman emas yang titipkan dapat menjadi solusi
pemenuhan kebutuhan dana sewaktu-waktu secara praktis, mudah
dan aman.

Emas yang dimiliki disimpan di Pegadaian, jika butuh dana, langsung
ajukan pinjaman melalui Gadai Titipan Emas di cabang Pegadaian
atau melalui aplikasi Pegadaian Digital.

MengapaPegadaian Titipan Emas?

www.pegadaian.co.id

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

Bagaimana cara pengajuan
Titipan Emas?

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

Berapa tarif perpanjanganTitipan
Emas?

Berapa tarif sewamodal Gadai
Titipan Emas?

Berapa nilai plafon pinjamanyang
bisa diberikan?

0,042% per bulan dari plafon pinjaman maksimal

Berapa biaya administrasi Gadai
Titipan Emas?

Tenor yang diberikan adalah 6 bulan dan 12 Bulan

Berapa lama tenorwaktu yang
diberikan?

Kategori Nilai Titipan Tarif Titipan ( per Bulan)

20.000.000 s.d 100.000.000 Rp 20.000,-

100.010.000 s.d 500.000.000 Rp 60.000,-

500.010.000 ke atas Rp 100.000,-

Kategori Nilai Titipan
Tarif Titipan
( 12 Bulan)

Tarif Titipan
( 6 Bulan)

20.000.000 s.d 100.000.000 Rp 200.000,- Rp 100.000,-

100.010.000 s.d 500.000.000 Rp 600.000,- Rp 300.000,-

500.010.000 ke atas Rp 1.000.000,- Rp 500.000,-

Berapa tarif Titipan Emas?

Apa saja keunggulan produk
Titipan Emas?

• Sewa modal dihitung harian, bayar sesuai kebutuhan
• Jangka waktu fleksibel
• Prosesnya mudah dan cepat
• Pengajuan, pencairan dan pelunasan pinjaman dapat dilakukan

secara online di Pegadaian Digital

Apa saja keunggulan produkGadai
Titipan Emas?
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Nasabahmenandatangani
akad dan otomatis

mendapatkan fasilitas
titipan dan plafon kredit

Nasabahmembawa
emas ke outlet

Penaksir
melakukan
taksiran dan
input data
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Nasabah dapatmelihat
plafon kredit secara

onlinemelalui aplikasi
Pegadaian Digital

Penaksirmencetak
akad titipan dan

akad gadai
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www.pegadaian.co.id

Pegadaian

TitipanEmas
dan

GadaiTitipan Emas
Pegadaian

Pegadaian Titipam Emas dan Pegadaian Gadai Titipan Emas
adalah produk yang akan memberikan kemudahan bagi anda
untuk mengelola aset emas yang anda miliki

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

Titip dan Gadai
Emas Aman dan

Praktis Karena Kita
#PunyaRencana

Senantiasa menjadi solusi cerdas di setiap
kebutuhan keuangan anda

Informasi lebih lanjut dapat menghubungi:

Generasi Pandai adalah mereka yang selalu #PunyaRencana masa
depan emas bersama Pegadaian. Penuhi kebutuhan untuk
menyimpan aset emas secara aman di Pegadaian.

Pegadaian memberikan layanan untuk metitip emas berupa
perhiasan atau emas batangan dengan benefit tambahan berupa
plafon pinjaman sesuai dengan nilai emas yang dititipkan yang
dapat digunakan sewaktu-waktu untuk mendapat pinjaman
dengan digadai

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

Apakahkamu sudah#PunyaRencana
untukmengelola aset finansialmu ?


