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FREQUENTLY ASKED QUESTIONS - CUSTOMERS
TENTANG MERGER BANK SYARIAH - HASANAH CARD
No

Pertanyaan Nasabah

Jawaban

1

Apakah Hasanah Card akan berubah nama?

Produk Hasanah Card berubah nama menjadi BSI Hasanah Card.

2

Apakah setelah merger produk Hasanah Card masih tetap ada?

Produk Hasanah Card akan tetap ada, dengan nama baru di Bank Hasil Penggabungan menjadi
BSI Hasanah Card.

3

Apakah yang dimaksud dengan BSI Hasanah Card?

BSI Hasanah Card merupakan kartu pembiayaan dengan prinsip syariah yang diterbitkan oleh
PT Bank Syariah Indonesia dan digunakan sebagai alat pembayaran untuk transaksi serta berfungsi
seperti kartu kredit.

4

Apa perbedaan BSI Hasanah Card dengan Kartu Kredit
Konvensional?

1. Kartu Kredit berbasis syariah berdasarkan Fatwa DSN No. 54/DSN-MUI/X/2006 tentang Syariah Card.
2. Tidak dapat digunakan di merchant Non-Halal.
3. Tidak mengenakan bunga, denda keterlambatan, dan denda over limit.

5

Apakah pengajuan iB Hasanah Card bisa dilakukan pada
cabang BRIS dan BSM?

Transaksi BSI Hasanah Card tersedia dari 3 akad, pertama akad kafalah (penjamin), kedua akad Qard
(pinjaman) dan terakhir akad Ijarah (sewa).

6

Apa saja keunggulan BSI Hasanah Card?

1. Sesuai Prinsip Syariah.
2. Tidak dapat ditransaksikan pada merchant Non-Halal.
3. Diterima di seluruh dunia pada merchant yang menggunakan jaringan MasterCard.
4. Tidak mengenakan bunga, denda keterlambatan, dan denda over limit.
5. Beragam promo menarik yang mendukung Halal Lifestyle.
6. Menjadi Partner Transaksi Hijrah Hasanah.

7

Apa saja jenis-jenis BSI Hasanah Card?

BSI Hasanah Card ada 3 jenis, yaitu : Classic, Gold dan Platinum

8

Apakah setelah merger untuk pengajuan BSI Hasanah Card
masih bisa di lakukan di seluruh outlet Bank Syariah Indonesia?

Pengajuan BSI Hasanah Card dapat dilakukan pada seluruh outlet Bank Syariah Indonesia.

9

Apakah dokumen-dokumen persyaratan pengajuan
BSI Hasanah Card akan tetap sama?

Dokumen yang digunakan untuk pengajuan BSI Hasanah Card akan tetap sama (Formulir aplikasi, dokumen
penghasilan, KTP dan NPWP).

10

Apakah setelah merger akan ada pergantian ﬁsik
kartu Hasanah Card bagi nasabah existing?

Fisik kartu Hasanah Card bagi nasabah existing sebelum merger tidak ada perubahan sampai dengan kartu
expired atau jika nasabah mengajukan pergantian kartu dikarenakan kartu hilang atau terblokir.
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11

Apakah setelah merger nasabah tetap bisa menggunakan
Hasanah Card?

Hasanah Card tetap bisa digunakan setelah merger.

12

Apakah ada perubahan terkait tanggal cetak billing tagihan
dan tanggal jatuh tempo bagi nasabah existing?

Tanggal cetak dan tanggal jatuh tempo masih mengikuti tanggal existing.

13

Berapa nomor layanan dan pengaduan terkait Hasanah Card
yang dapat dihubungi?

Nomor layanan terkait Hasanah Card dapat menghubungi Bank Syariah Indonesia Call 14040.

14

Apakah setelah merger, biaya-biaya yang ada di Hasanah Card
akan mengalami perubahan?

Biaya-biaya yang ada di Hasanah Card tidak mengalami perubahan.

15

Apakah setelah merger untuk pembayaran Hasanah Card
masih bisa dilakukan melalui chanel ATM, m-banking
ataupun internet banking BNI?

Pembayaran Hasanah card masih dapat dibayarkan melalui chanel ATM, m-banking ataupun
internet banking BNI sampai dengan adanya informasi perubahan resmi selanjutnya.

16

Apakah pembayaran Hasanah Card bisa dilakukan
di mesin channel BSI?

Pembayaran dapat dilakukan melalui channel BSI.

17

Apakah proses merger akan berpengaruh pada proses
penutupan Hasanah Card?

Proses merger tidak mempengaruhi proses penutupan Hasanah Card dan akan tetap berjalan existing
seperti biasa.

18

Apakah nasabah Hasanah Card masih dapat melakukan
penarikan tunai setelah merger?

Fitur penarikan tunai Hasanah Card masih dapat dilakukan di seluruh ATM berlogo Mastercard.

19

Apakah setelah merger untuk promo-promo Hasanah Card
bisa digunakan dengan bank-bank merger (dhi. BRIS dan BSM)?

Promo-promo existing akan tetap berjalan, jika ada tambahan program promo maka nasabah akan diberikan
informasi melalui sms blast atau email blast.

20

Apakah setelah merger Hasanah Card tetap bisa digunakan
di jaringan Master Card?

Hasanah Card masih bekerjasama dengan provider Mastercard.

Apakah layanan dan ﬁtur-ﬁtur Hasanah Card akan tetap
didapatkan oleh nasabah setelah merger? (dhi. SMS notiﬁkasi,
executive lounge dsb)

Seluruh layanan dan ﬁtur Hasanah Card tetap dapat dinikmati nasabah eksisting maupun nasabah baru.

Apakah ada pemberitahuan jika ada perubahan-perubahan
terkait Hasanah Card setelah merger ini?

Pemberitahuan akan kami informasikan melalui media komunikasi resmi Bank Syariah Indonesia.

21

22
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1

Bagaimana dana nasabah setelah dilakukan marger?
Apakah dana akan dibagikan?

Dana akan tetap ada di rekening nasabah masing-masing, nasabah dapat melakukan pemindahbukuan
ke rekening Bank Syariah Indonesia di kantor cabang sesuai dengan jadwal yang akan diinformasikan oleh
cabang atau melalui mobile banking dan fasilitas ATM (untuk nasabah pada cabang-cabang yang telah di roll out) .

2

Apakah saya kena biaya penutupan rekening?

Tidak dikenakan biaya jika rekening yang ditutup dikarenakan proses perpindahan dari bank sebelumnya
(BRIS, BNIS) ke Bank syariah indonesia

3

Jika rek saya di BNIS, BSM, BRIS digabung dengan ke Bank
hasil merger apakah masih di jamin oleh LPS?

LPS menjamin simpanan sebesar 2 Milyar per Nasabah

4

Apakah deposito saya harus ditutup?

Tidak, deposito masih berlaku sampai jatuh tempo, dan dapat dimigrasikan ke BSI Deposito sesuai dengan
tanggal jatuh tempo melalui kantor cabang pembukaan deposito sesuai dengan jadwal yang akan diinformasikan
kemudian.

5

Apakah bilyet deposito yang saya pegang harus ditukar?
Dimana?

Dapat ditukar ketika cabang pembuka deposito yang sudah roll out dengan jadwal yang akan diinformasikan
kemudian.

6

Apakah saya kena biaya administrasi penutupan deposito?

Tidak. kecuali break deposito dikenakan biaya 25rb

7

Apakah akan ada perubahan-perubahan biaya terhadap
rekening saya di 3 bank sebelumnya?

Akan terdapat beberapa perubahan biaya sesuai denga n ketentuan yang berlaku.

8

Apakah dana kita nanti akan aman setelah merger ini?

Dana nasabah tetap aman, karena proses migrasi sudah sesuai dengan prosedur keamanan data.

9

Setelah efektif merger apakah rekening eksisting yang dimiliki
nasabah tetap terdaftar di kantor cabang penerbit sebelumnya?

Selama nasabah belum melakukan over booking maka nomer rekening eksisting tetap aktif, sampai dengan
nasabah diminta memindahkan dana dan melakukan penutupan rekening nasabah.

10

Apakah nomor rekening nasabah akan berubah?

Diusahakan nomor rekening tetap sama, kecuali nomor custom/ nomor rekening yang sama pada 3 Bank.

11

Apakah ada pemberitahuan apabila ada perubahan nomor
rekening dan sebagainya ?

Nasabah akan mendapat pemberitahuan apabila terdapat perubahan rekening.

12

Setelah merger untuk penggantian kartu ATM apakah bisa
di salah satu bank merger?

Nasabah akan diinformasikan oleh cabang mengenai jadwal migrasi rekening dan penggantian kartu.

13

Apakah nasabah akan terkendala saat ingin melakukan
penarikan tunai saat merger?

Proses merger tidak mempengaruhi operasional bank, kegiatan operasional layanan berjalan seperti biasa.
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14

Apakah bilyet deposito nasabah aman dan buku tabungan
perlu diganti?

Jawaban
Bilyet deposito dan buku tabungan masih bisa digunakan, sampai nasabah menerima pemberitahuan lebih
lanjut dari kantor cabang pembuka rekening.

15

Apakah nasabah harus menutup rekening?

Penutupan rekening hanya perlu dilakukan jika nasabah sudah melakukan pemindahan dana dari rekening lama
ke rekening di BSI dan sudah melakukan penukaran buku tabungan dan kartu ATM (khusus untuk nasabah
BNIS & BRIS), untuk nasabah BSM dapat menggunakan rekening seperti biasa.

16

Apakah ATM kita saat ini masih bisa digunakan jika
dilakukan merger?

Debit Card (BSM, BRIS, BNIS) tetap bisa digunakan sampai dengan pemberitahuan lebih lanjut.

17

Apakah Kartu ATM BSM akan bisa langsung bertansaksi
di mesin ATM BRI dan BNI tanpa dikenakan biaya tarik
tunai dan sebaliknya?

Ketentuan biaya tarik tunai masih gratis hanya berlaku untuk bank legacy dengan Bank Induknya masing-masing.
Kecuali untuk ex BRIS yang masih mengacu dengan ketentuan biaya tarik tunai yang berlaku di mesin ATM BRI.
Hal tersebut tidak berlaku untuk crossbank.

18

Setelah merger kemana nasabah melakukan transaksi dll?

Proses merger tidak mempengaruhi operasional bank, kegiatan operasional layanan berjalan seperti biasa.
Untuk tahap awal khusus outlet piloting Bank Merger yang dapat melayani nasabah ex BRIS, BNIS, BSM.

19

Terkait transaksi kliring apakah sandi kliring sudah ditentukan
sesuai bank baru?

Sudah ditentukan kode kliring yang baru yaitu 451

20

Apakah akan ada perubahan data yg harus disiapkan nasabah?
Jika ada, apa saja?

Kami berharap nasabah dapat melakukan update nomor telepon dan email, sehingga nasabah mendapatkan
informasi terbaru mengenai proses migrasi rekening. Adapun update data pribadi dapat melalui Call Center
14040/1500046/1500789 atau Kantor Cabang tempat nasabah membuka rekening.

21

Selama ini transaksi BNIS online dengan BNI 46. Apakah setelah
merger nanti masih online? (ATM, mobile banking, BNI direct dll)

Nasabah BNIS tetap dapat menggunakan e-channel BNI 46, sampai dengan seluruh cabang roll-out dan
menjadi single system.

22

Apakah lebih digitalisasi?

Bank Syariah Indonesia fokus terhadap pengembangan digital, dalam rangka memberikan kemudahan nasabah
dalam bertransaksi sesuai prinsip syariah.

23

Saya payroll di BSM lalu bagaimana jika di merger?

24

Teknis penarikan kliring apakah sudah tersedia SVS nasabah
di tiga bank marger terutama transaksi nominal besar yang
langsung dikirim konﬁrmasi dari pusat?

untuk SVS nasabah sudah online serta layanan kliring tetap bisa dilayani. Untuk Kliring antar BRIS, BNIS, dan
BSM dilakukan seperti operasional biasa.

25

Bagaimana proses tutup rekening beda bank? Ketika ada
nasabah BRIS datang tutup rekening di BSM bagaimana
prosedurnya?

Penutupan rekening hanya perlu dilakukan jika nasabah sudah melakukan pemindahan dana dari rekening lama
ke rekening di BSI dan sudah melakukan penukaran buku tabungan dan kartu ATM sesuai cabang awal pembukaan
rekening (khusus untuk nasabah BNIS & BRIS), untuk nasabah BSM dapat menggunakan rekening seperti biasa.

Proses merger tidak mempengaruhi operasional bank, kegiatan operasional layanan berjalan seperti biasa,
Proses payroll masing-masing nasabah disesuaikan dengan kesepakatan dengan perusahaan. Pemindahan
rekening akan diinformasikan dari bagian keuangan/HRD instansi Bapak/Ibu berada. Hal tersebut juga berlaku
bagi nasabah payroll BNIS dan BRIS.
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26

Apakah terdapat perbedaan syarat-syarat untuk transaksi
perbankan?

Untuk syarat-syarat transaksi mengikuti ketentuan, informasi lebih lanjut dapat diperoleh di website
bankbsi.co.id atau call center di 14040/1500046/1500789

27

Apakah akan ada fasilitas ATM setor tunai di setiap cabang BSI?

Nasabah dapat mengakses informasi lokasi fasilitas ATM setor tunai di website bankbsi.co.id dan BSI Mobile.

28

Apakah kode bank masih sama? (kode bank di BI atau
kode kliring)

Untuk masa Transisi (Feb-Nov 2021) kode sandi bank terkait operasional kliring dan pembayaran atau channel masih
menggunakan masing-masing Bank (BSM 451, BRIS 422, BNIS 427), namun ke depannya akan menggunakan
kode Bank 451

29

Jika setelah live merger transaksi masih akan normal, apakah
masih dikenakan biaya SKN/RTGS untuk transfer dari BSM
ke BNIS/BRIS dan sebaliknya?

Setelah merger sudah tidak dikenakan biaya untuk RTGS/SKN antar BRIS, BSM, BNIS. Karena merupakan
transaksi pemindahbukuan.

Apabila ada nasabah membawa bilyet deposito Bank Marger
teknisnya apa user dibuka untuk cabang pilot atau ada petugas
Back ofﬁce di setiap cabang pilot?

Pencairan hanya dapat dilakukan di Kantor cabang penerbit Bilyet Deposito.

31

Bagaimana untuk transaksi khusus keuangan fakultas yang
biasanya dilayani prima oleh BNIS dan BRIS? Apakah masih
bisa dilayani setelah merger?

Proses merger tidak mempengaruhi operasional bank, kegiatan operasional layanan berjalan seperti biasa.
Untuk nasabah lembaga/ institusi dapat berkomunikasi dengan Relationship Manager BSI, untuk mendapatkan
informasi dan follow up terkait proses migrasi yang harus dilakukan.

32

Jika dilakukan merger apakah akan berpengaruh terhadap
transaksi cek/ BG yang telah diedarkan sebelumnya

Cek dan BG eksisting yang telah beredar maupun yang masih dipegang oleh nasabah, tetap dapat dipergunakan
sampai dengan rekening giro nasabah migrasi ke rekening BSI. Sebelum melakukan migrasi, nasabah harus
memastikan seluruh cek dan BG sudah tidak beredar di masyarakat.

33

Apakah transaksi SKN dan RTGS diantara ke 3 bank merger
akan langsung menjadi transaksi pindah buku?

Setelah merger transaksi RTGS/ SKN antara 3 bank (BNIS, BRIS dan BSM) akan dianggap transaksi pemindah
bukuan (inhouse), jika terdapat biaya pemindahbukuan yang timbul akan dikembalikan ke nasabah dalam bentuk
cashback.

34

Ketentuan minimal penarikan di counter teller apakah
dikenakan biaya seperti sebelumnya?

Betul, untuk penarikan di bawah 5 juta tetap dikenakan biaya sebesar Rp 2.500,- (kecuali untuk nasabah Priority)

35

Apakah nasabah masih bisa menarik data RK tabungan /
gironya pasca merger?

Nasabah masih bisa melakukan cetak RK tabungan, giro di masing-masing cabang BSI. Proses merger tidak
mempengaruhi operasional bank, kegiatan operasional layanan berjalan seperti biasa.

30

Jawaban
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36

Apakah nasabah tetap bisa mendapatkan layanan produk
tabungan Wadiah seperti BNI Syariah yang tanpa biaya
administrasi? Sedangkan Bank Syariah lain masih dikenakan
admin pengelolaan kartu per bulannya?

Produk tabungan Wadiah tetap ada, dengan ﬁtur tanpa biaya administrasi bulanan dan tanpa bonus yang
diperjanjikan di awal.

37

Apakah untuk tabungan wadiah terdapat biaya pengelolaan
kartu per bulannya?

Biaya administrasi kartu bulanan untuk BSI debit silver GPN tidak ada (ﬁtur default). Jika nasabah menginginkan
jenis kartu debit lainnya, akan ada biaya administrasi bulanan sesuai jenis kartu debit yang diinginkan nasabah.

38

Apakah biaya administrasi E-Channel, tabungan dan transfer
berubah?

- Untuk transaksi pemindahbukuan, transfer online, SKN & RTGS melalui ATM, mBanking, Net Banking dan
Teller cabang antar 3 Bank Legacy tidak dikenakan biaya.
- Untuk transaksi di EDC tidak dikenakan biaya.
- Transaksi ke Bank Lain Sesuai dengan tarif Bank Indonesia
- Biaya transfer untuk BNIS dan BSM ke bank induknya masing-masing tidak dikenakan biaya,
kecuali BRIS ke bank induknya dikenakan biaya sesuai ketentuan yang berlaku
- Biaya administrasi tabungan sesuai dengan ﬁtur yang berlaku di BSI

39

Untuk produk simpanan yang digunakan apakah terdapat
perbedaan setelah merger?

Terdapat beberapa penyesuaian terkait produk simpanan, agar dapat memenuhi kebutuhan nasabah sesuai
dengan prinsip syariah.

40

Jika ada perubahan produk, apakah akan diinfo, melalui sosmed?

Seluruh informasi terkait dengan produk Bank Syariah Indonesia, akan diinformasikan melalui website
bankbsi.co.id dan media sosial Bank Syariah Indonesia.

Nisbah bagi hasil produk simpanan dan jenis produk pada tiap
bank bank berbeda, apakah akan disamakan? acuannya
mengikuti produk BNIS, BRIS atau BSM atau benar-benar baru?

Nisbah bagi hasil produk simpanan BSI akan disamakan untuk produk sejenis di 3 bank legacy dan berlaku
efektif pada 1 Feb 2020.

42

Jika nantinya merger, untuk jenis tabungan nasabah yang sudah
dimiliki apakah diubah dan disesuaikan dengan produk dari
Bank Merger tersebut?

Ketika proses migrasi tabungan yang sudah dimiliki oleh nasabah, akan disesuaikan dengan produk tabungan BSI.

43

Apa yang terjadi ketika saya memiliki rekening di 3 bank
(Bank Mandiri syariah, BRI syariah dan BNI syariah) ketika
proses merger?

Tetap berlaku dan menjadi tambahan alternatif kepada nasabah anggota bank gabungan.

44

Bagaimana nanti terkait bancassurance yang bekerjasama
dengan Axa Mandiri Financial Services?

41

Bancassurance tetap berlaku dan menjadi tambahan alternatif kepada nasabah anggota 3 Bank Syariah hasil
penggabungan.
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45

Warkat yang digunakan apakah masih yang lama dengan
dibubuhi stempel atau sudah ada persediaan yang baru?

Warkat masih berlaku lama masih bisa digunakan di all cabang sampai dengan ada warkat baru di cabang
Bapak Ibu. Warkat lama bapak ibu akan dilakukan pembubuhan stempel BSI. Bapak Ibu akan diinformasikan
untuk proses penukarannya (April 2021)

Jawaban

46

Semua buku, kartu atm, bilyet giro,cek, apakah harus
dikembalikan diganti baru?

- Tidak. Warkat lama masih bisa digunakan, untuk warkat lama nasabah akan dilakukan pembubuhan stempel
BSI dan jadwal penukaran akan diinformasikan lebih lanjut.
- Buku tabungan dan ATM lama dapat ditukar dengan yang baru, jika bapak ibu sudah menerima informasi
bahwa cabang bapak ibu sudah roll out menjadi BSI, dan segera melakukan penutupan rekening.

47

Terkait nasabah dengan nisbah spesial pada deposito apakah
masih sama atau ada penyesuaian penginputan?

Untuk special nisbah tetap sama seperti eksisting sampai dengan jatuh tempo, selanjutnya akan ada kajian
tlebih lanjut

48

Bagaimana tabungan berencana saya? Apakah kembali
dari 0 lagi dengan nomor rekening berbeda?

Tidak, Tabungan Berencana nasabah akan berlanjut sesuai posisi eksisting dengan nomor rekening yang sama
sampai dengan jatuh tempo.

49

Bagaimana dengan portofolio investasi saya di BSM
setelah merger?

Tetap berlanjut sesuai posisi eksisting

50

Apakah produk yang sudah ada seperti Tabungan Investa
Cendekia akan berpengaruh jika dilakukan merger?

Tidak, tabungan tersebut akan menjadi BSI Tabungan Pendidikan serta akan berlanjut sesuai posisi eksisting
dengan nomor rekening yang sama sampai dengan jatuh tempo.

51

Bagaimana dengan sukuk yang sudah dimiliki oleh nasabah
apakah tetap berjalan sesuai akad pada saat pembelian sukuk?

Sukuk tetap akan berjalan sesuai akad sebelumnya, namun terdapat penyesuaian nomor rekening
di Bank Syariah Indonesia.

52

Bagaimanakah nantinya terkait penjaminan LPS jika nasbah
memiliki dana di 3 bank tsb?

LPS menjamin simpanan sebesar 2 Milyar per Nasabah

53

Bagaimana dengan Tabungan impian yang tengah berjalan
pasca merger?

Tabungan Impian akan tetap berlanjut sampai dengan jatuh tempo.

54

Apakah proses merger akan berpengaruh pada proses
pelunasan haji?

Proses merger tidak berpengaruh pada masa tunggu keberangkatan Haji, hanya terdapat penyesuaian pada
nomor rekening nasabah di Kementrian Agama menjadi rekening BSI.
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Jawaban
Syarat pembukaan BSI Tabungan Haji adalah :
1) Kartu Identitas Diri (KTP).
2) NPWP (Nasabah yang tidak menyampaikan NPWP wajib mengisi surat pernyataan (terlampir).

1

Apa syarat pembukaan Tabungan Haji?

2

Berapa minimal dana yang harus disiapkan untuk
pembukaan Tabungan haji?

Setoran awal untuk BSI Tabungan Haji sebesar Rp. 100.000,-

3

Berapa minimum setoran selanjutnya untuk
menabung di Tabungan haji?

Untuk minimum setoran BSI Tabungan Haji selanjutnya sebesar Rp 10.000,-

4

Apakah pembukaan Tabungan Haji harus sesuai domisili KTP?

Pembukaan BSI Tabungan Haji dapat dilakukan dimana saja, namun pembayaran pendaftaran haji harus
dilakukan di outlet bank yang satu provinsi sesuai KTP nasabah.

5

Fasilitas apa yang di dapatkan apabila membuka Tabungan Haji?

Fasilitas yang didapatkan nasabah ketika membuka BSI Tabungan Haji diantaranya BSI Haji Indonesia Debit
(setelah nasabah melakukan setoran awal), E-Channel, bebas biaya administrasi bulanan, online dengan siskohat,
autodebet tabungan.

6

Apakah anak-anak dapat dibukakan Tabungan Haji?

BSI Tabungan Haji diperuntukan oleh seluruh usia. Untuk nasabah usia di bawah 17 tahun diakomodir dengan
BSI Tabungan Haji Muda. Untuk pendaftaran haji dilakukan setelah anak berusia 12 tahun.

7

Apa persyaratan pembukaan rekening Tabungan Haji bagi anak?

8

Berapa dana yang harus disediakan untuk melakukan
pendaftaran porsi haji?

9

Dokumen apa saja yang dibutuhkan untuk pendaftaran
porsi haji?

Persyaratan untuk melakukan pembukaan BSI Tabungan Haji Muda adalah :
1) Kartu Identitas Diri (KTP) orang tua.
2) NPWP (Nasabah yang tidak menyampaikan NPWP wajib mengisi surat pernyataan (terlampir).
3) Akte Kelahiran
4) KK
5) KIA
Dana yang harus disediakan nasabah untuk melakukan pendaftaran porsi haji adalah Rp. 25.100.000
Dokumen yang dibutuhkan untuk pendaftaran porsi haji adalah :
1) Kartu Identitas Diri (KTP).
2) NPWP (Nasabah yang tidak menyampaikan NPWP wajib mengisi surat pernyataan (terlampir).
3) Isi SPCH
4) Akad Wakalah
5) Pas Foto
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10

Apakah seluruh cabang dapat melayani pendaftaran porsi haji?

Pendaftaran porsi haji dapat dilakukan di seluruh Cabang dalam 1 lingkup propinsi sesuai domisili KTP nasabah.

11

Apakah ada batasan usia untuk pendaftaran porsi haji?

Batas minimal nasabah mendaftar haji 12 tahun.

12

Apakah pendaftaran porsi haji dapat dilakukan berulang kali?

Bagi nasabah yang sudah pergi haji, dapat melakukan pendaftaran porsi haji setelah 10 tahun dihitung dari
kepulangan haji terakhirnya.

13

Apakah pendaftaran porsi haji cukup hanya dengan
membayar setoran awal di bank?

Setelah melakukan pembayaran di Bank, nasabah wajib ke kantor Kementerian Agama setempat untuk
melakukan daftar ulang (contoh KTP nasabah Jakarta Barat daftar ulang ke Kantor Kantor Kementerian
Agama Jakarta Barat).

14

Apa persyaratan yang harus di bawa ke Kantor Kementerian
Agama untuk daftar ulang?

KTP, Buku Tabungan, No Validasi, SPCH, Akad Wakalah, KK, Akte kelahiran/ Surat Kenal lahir/ Akta Nikah/
Ijazah, pas foto

15

Apakah ada batasan waktu nasabah melakukan daftar ulang
ke Kantor Kementerian Agama setelah melakukan pendaftraan
porsi haji di Bank?

5 hari kerja setelah nasabah melakukan pendaftaran porsi haji di Bank.

16

Apa yang harus dilakukan jika nasabah terlambat melakukan
daftar ulang ke Kantor Kementerian Agama?

Nomor validasi nasabah akan terblokir secara otomatis. Proses aktivasi hanya dapat dilakukan oleh Kantor
Kementerian Agama setempat setelah nasabah melakukan daftar ulang.

17

Apakah nasabah dapat melakukan daftar ulang ke Kantor
Kementerian Agama yang tidak sesuai domisili KTP nya?

Harus sesuai domisili KTP

18

Apakah dana yang sudah disetorkan untuk mendapatkan
porsi haji dapat dibatalkan?

Dapat dilakukan dengan mengajukan permohonan ke Kantor Kementerian Agama sesuai dengan tempat
dilakukan pendaftaran Haji.
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19

20

Pertanyaan Nasabah

Apa persyaratan proses pembatalan porsi haji?

Apa persyaratan proses pembatalan porsi haji bagi
nasabah yang telah meninggal dunia?

Jawaban
1) Surat permohonan pembatalan bermaterai Rp6.000 yang ditujukan kepada Kepala Kantor Kementerian
Agama Kab/ Kota
2) Bukti Asli tanda bukti setoran awal Bipih (lembar pertama) dan fotokopinya yang dikeluarkan oleh BPS Bipih.
3) Asli aplikasi transfer setoran awal Bipih
4) SPPH (jika batal setoran awal)
5) Jemaah wajib mencantumkan nomor telepon yang dapat dihubungi
6) Fotokopi buku Tabungan yang masih aktif atas nama Jemaah Haji yang bersangkutan dan
memperlihatkan aslinya
7) Fotokopi KTP dan memperlihatkan aslinya
1) Surat permohonan pembatalan bermaterai Rp 6.000 dari ahli waris/ kuasa waris Jemaah haji yang ditujukan
kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kab/ Kota
2) Surat keterangan kematian yanga dikeluarkan oleh Lurah/ Kepala Desa/ Rumah Sakit setempat
3) Surat keterangan waris bermaterai Rp 6.000 yang dikeluarkan oleh Lurah/ Kepala Desa dan
diketahui oleh Camat
4) Surat keterangan kuasa waris yang ditunjuk ahli waris untuk melakukan pembatalan pendaftaran Jemaah
Haji bermaterai Rp 6.000
5) Bukti Asli tanda bukti setoran awal Bipih (lembar pertama) dan fotokopinya yang dikeluarkan oleh BPS Bipih.
6) Asli aplikasi transfer setoran awal Bipih
7) SPPH (Jika batal setoran awal)
8) Ahli waris/Kuasa waris wajib mencantumkan nomor telepon yang dapat dihubungi
9) Fotokopi buku Tabungan yang masih aktif atas nama Jemaah Haji yang bersangkutan dan memperlihatkan aslinya
10) Fotokopi buku Tabungan ahli waris/ kuasa waris yang masih aktif pada BPS BPIH yang sama dengan rekening
Jemaah wafat atau rekening sesuai dengan permintaan ahli waris/ kuasa waris serta memperlihatkan aslinya.
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21

Pertanyaan Nasabah

Apakah setelah melakukan pembatalan porsi haji ke Kantor
Kementerian Agama, dananya langsung masuk ke rekening?

Jawaban
Penyelesaian proses pembatalan dilaksanakan secara berjenjang:
1) Proses pembatalan oleh petugas Kantor Kantor Kementerian Agama Kota/ Kab.
2) Proses pembatalan porsi oleh petugas Kanwil Kantor Kementerian Agama Propinsi.
3) Proses konﬁrmasi pembatalan porsi pada SISKOHAT di Kantor Kementerian Agama Pusat, kemudian
dilanjutkan penerbitan surat ke BPKH
4) Penerimaan manifest batal dilanjutkan penerbitan surat instruksi pengembalian batal ke BPS BPIH oleh BPKH.
5) Proses pengembalian dana Oleh BPS Bipih ke Rekening nasabah/ahli waris

22

Apakah nasabah diperkenankan untuk melakukan
penarikan Tabungan Haji diluar keperluan haji dan umroh?

Nasabah tidak diperbolehkan melakukan penarikan saldo Tabungan Haji kecuali dalam keadaan darurat
dengan mengisi surat pernyataan, misalnya nasabah mendapatkan musibah atau kemalangan dan keperluan
penting lainnya, (sebelum nasabah memiliki kartu ATM).

23

Apa syarat penarikan Tabungan Haji diluar keperluan haji
dan umroh?

Nasabah mengisi surat pernyataan, buku Tabungan dan KTP, mengisi slip penarikan.

24

Apakah penarikan Tabungan Haji harus di tempat cabang
melakukan pembukaan rekening?

Penarikan dapat dilakukan di semua outlet Bank menggunakan slip penarikan Tabungan dengan melampirkan
KTP dan buku Tabungan dan mengisi surat pernyataan. Apabila penarikan dikuasakan maka wajib melampirkan
surat kuasa dari Nasabah kepada penerima kuasa.

25

Apakah syarat penutupan Tabungan Haji?

1) Penutupan Tabungan hanya dapat dilakukan di cabang pengelola Tabungan tersebut.
2) Dokumen pendukung untuk penutupan rekening antara lain:
a) Asli buku Tabungan nasabah
b) KTP asli nasabah
c) Apabila penutupan melalui kuasa, maka melampirkan Surat Kuasa dari Pemilik Rekening yang bermaterai cukup.
3) Penutupan rekening karena nasabah meninggal dunia ketentuan waris mengacu kepada Standar Prosedur
Pengendalian Hukum.
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26

Apakah terdapat biaya pada saat penutupan Tabungan Haji?

1. Penutupan Tabungan yang dilakukan karena penyetoran BPIH atau pembayaran umrah tidak dikenakan biaya.
2. Tabungan yang ditutup bukan karena penyetoran BPIH atau pembayaran umrah dikenakan biaya sebesar
Rp25.000,-

27

Apakah proses merger berpengaruh terhadap daftar
tunggu porsi?

Proses merger tidak mempengaruhi daftar tunggu nasabah. Hal ini dikarenakan daftar tunggu dan keberangkatan
berdasarkan no urut porsi yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama.

28

Jam operasional layanan Haji (pendaftaran porsi haji
dan pembayaran pelunasan porsi haji)

Jam 08.00 sd 15.00 WIB

1) Nasabah Haji Reguler menyerahkan dokumen sebagai berikut:
a) Menunjukkan asli lembaran nomor porsi dari Kemenag.
b) Menunjukkan asli dan menyerahkan Copy KTP nasabah.
c) Pas foto berwarna sesuai dengan persyaratkan yang ditetapkan oleh regulator (Kemenag).
d) Buku Tabungan Haji

29

Dokumen apa saja yang harus disiapkan pada saat nasabah
akan melakukan pelunasan haji?

30

Bagaimana cara mengetahui data jemaah yang
berhak melunasi?

Dapat dilihat pada aplikasi siskohat di Menu - Informasi - Informasi pelunasan reguler - Berhak Lunas

31

Apakah nasabah dapat melakukan pembayaran pelunasan
porsi haji sekaligus pendaftaran porsi haji dalam satu waktu?

Pembayaran pelunasan haji hanya dapat dilakukan setelah no porsi nasabah telah dinyatakan berhak lunas
oleh Kementerian Agama.

32

Pada saat nasabah dinyatakan berhak lunas tahap 1,
apakah nasabah dapat melakukan pelunasan pada tahap 2?

Nasabah yang berhak lunas di tahap1 hanya dapat dilakukan pelunasan di tahap 1, apabila di tahap 1 tidak
melakukan pelunasan maka nasabah tidak dapat melakukan pelunasan di tahap 2 dan menjadi prioritas
waiting list di tahun depan

33

Apakah nasabah dapat melakukan pelunasan haji tanpa harus
datang ke cabang?

Pelunasan haji dapat dilakukan oleh nasabah melalui fasilitas E-Channel (Mobile dan Net Banking)

34

Apa yang menyebabkan adanya perbedaan jumlah nominal
yang harus di bayarkan (sesuai embarkasi) dengan nominal
yang muncul di sistem yang harus dibayarkan oleh nasabah?

Selisih tersebut adalah nilai manfaat yang diperoleh nasabah dari pengembangan dana hajinya.
Nilai manfaat tersebut menjadi pengurang jumlah pelunasan yang harus di bayar nasabah.

35

Apakah proses pelunasan haji dapat diwakilkan?

Pelunasan haji dapat diwakilkan/ dikuasakan dengan melampirkan surat kuasa.
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36

?
Apakah nasabah perlu daftar ulang ke Kantor Kementerian
Agama setelah melakukan pelunasan haji?

37

Adakah batasan waktu bagi nasabah untuk melakukan
daftar ulang pelunasan haji?

Maksimal 3 hari kerja nasabah sudah melakukan daftar ulang ke Kementerian Agama.

38

Apakah pelaporan pelunasan haji untuk proses daftar ulang
di Kantor Kementerian Agama dapat diwakilkan?

Pelaporan pelunasan haji di Kantor Kementerian Agama dapat diwakilkan.

39

Bagaimana mekanisme pelunasan haji bagi nasabah berhak
lunas yang telah pindah domisili berbeda dengan Propinsi
pada saat melakukan pendaftaran porsi haji?

40

Apakah pelunasan haji dapat dilakukan pada cabang yang
berbeda dengan cabang pada saat pendaftaran setoran awal?

Pelunasan haji dapat dilakukan:
1. Di outlet manapun dalam lingkup 1 propinsi dengan cabang setoran awal.
2. Melalui aplikasi E-Channel

41

Bagaimana apabila nasabah sudah dinyatakan istitoah namun
pada saat pelunasan di Bank tidak dapat di proses dengan
keterangan jemaah belum memeriksa kesehatan

1) Update data jemaah pada aplikasi Siskohat Gen2 di menu- Proses - Update status istithoah dan vaksin
kesehatan Jemaah - input no porsi - apabila sudah ada keterangan "Sudah memenuhi syarat Istithoah
kesehatan haji" - Klik Simpan. Jika belum ada maka nasabah diarahkan ke dinkes untuk minta diinput
hasil kesehatannya
2) Atau Hubungi helpdesk Operasional Haji

42

Bagaimana mekanisme pelunasan haji bagi Nasabah yang
masuk kedalam Waiting List Cadangan pada aplikasi Siskohat?

(a) Nasabah wajib melakukan konﬁrmasi pelunasan dan permintaan pembukaan blokir ke
Kantor Kemenag setempat.
(b) Apabila blokir porsi telah dibuka, maka pelunasan dapat dilakukan melalui Outlet atau E-Channel.

Setelah melakukan pelunasan haji, nasabah wajib datang ke Kantor Kementerian Agama sesuai
pada saat nasabah melakukan daftar ulang setoran awal.

Proses pelunasan dapat dilakukan dengan :
1. Terlebih dahulu dilakukan di outlet yang sesuai dengan Propinsi saat nasabah melakukan
pendaftaran porsi haji dan dapat dikuasakan.
2. Dapat melakukan pelunasan melalui aplikasi E Channel.
Setelah itu wajib melakukan daftar ulang di Kantor Kemenag tempat pendaftaran haji kemudian
mengajukan permohonan mutasi embarkasi.
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43

Bagaimana mekanisme pelunasan haji bagi Nasabah yang
masuk ke dalam kondisi Lunas Tunda Kurang Bayar
berdasarkan informasi dari sistem Siskohat?

(a) Nasabah membawa dan menunjukkan bukti setoran lunas BPIH tahun sebelumnya.
(b) pelunasan dapat dilakukan melalui Outlet atau E-Channel.

44

Bagaimana mekanisme pelunasan haji bagi Nasabah yang
masuk ke dalam Lunas Tunda Lebih Bayar berdasarkan
informasi dari sistem Siskohat?

(a) Nasabah membawa dan menunjukkan bukti setoran lunas BPIH tahun pelunasan.
(b) Pelunasan dilakukan di Customer Service dengan menggunakan aplikasi SISKOHAT
di menu Entry Passthrough LunasTunda/ Konﬁrmasi dengan memasukkan No Porsi dan
Tanggal Lahir nasabah.

45

Nasabah sudah memiliki tabungan haji di Bank legacy
(BNIS & BRIS) apakah harus buka rekening kembali?

Tidak nasabah hanya melakukan perubahan tabungan dan memindahkan saldonya dari bank legacy.

46

Nasabah Bank legacy yang belum rollout (tipe C dan D)
apakah dapat melakukan pembayaran setoran Bipih
di bank piloting?

Dapat dilakukan dengan melakukan pembukaan tabungan Haji baru dengan nomor rekening baru,
kemudian memindahkan dana dari bank legacy ke BSI, selanjutnya nasabah dapat melakukan
pembayaran pendaftaran Haji.

47

Nasabah yang sudah melakukan pendaftaran haji melalui
bank legacy apakah harus merubah rekeningnya?

Apabila nomor rekening nasabah tidak terdapat duplikasi di sistem baru maka nasabah cukup melakukan
penggantian buku tabungan, namun apabila terjadi duplikasi pada sistem baru maka nomor rekening akan
berubah kemudian nasabah melakukan penggantian buku tabungan, selanjutnya nasabah dapat memindahkan
sisa saldonya dari rekening legacy.

48

Apakah proses merger berpengaruh terhadap daftar
tunggu porsi ?

Proses merger tidak berpengaruh daftar tunggu nasabah. Hal ini dikarenakan daftar tunggu dan
keberangkatan berdasarkan no urut porsi yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama.
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1

Apakah layanan E-Banking berubah menjadi 1?

Nantinya secara bertahap layanan E-Channel akan menggunakan layanan E-Channel BSI.

2

Apakah layanan E-Channel tetap bisa digunakan seperti biasa?

Nasabah masih bisa menggunakan dan mengakses layanan E-Channel bank legacy seperti biasa selama masa transisi.

3

Setelah merger untuk pendaftaran E-Channel apakah
bisa di salah satu bank merger?

Bagi nasabah bank legacy yang cabangnya belum terintegrasi sistem BSI, bisa menggunakan E-Channel bank
eksisting. Bagi nasabah yang kantor cabangnya telah terintegrasi sistem BSI bisa melakukan migrasi rekening
dengan menggunakan nomor rekening yang sama dengan bank legacy. Setelah migrasi nasabah BSI bisa
menggunakan layanan mobile banking BSI mobile, internet banking bsinet.bankbsi.co.id dan produk serta
layanan ATM, BSI debit dan BSI Hasanah Card. Bagi nasabah bank legacy yang ingin membuka rekening baru
bisa melalui pembukaan rekening online dengan mendownload BSI mobile di playstore dengan tahapan:
memilih rekening, upload dokumen, video call untuk veriﬁkasi. Setelah mempunyai rekening BSI ada, nasabah
bank legacy bisa memindahkan dana ke rekening baru melalui transfer antar bank. Pemindahan dana bisa
dilakukan di channel ATM dan channel mobile banking.

4

Apakah sistemnya nanti di simpliﬁkasi? agar tidak
terlalu banyak prosedurnya

Sistem E-Channel akan sama dengan sistem bank legacy sampai nanti pada Oktober 2021, seluruh cabang
melakukan integrasi sistem BSI akan menggunakan single system.

5

Data nasabah bank legacy bisa diakses cabang mana saja?

Data nasabah bank legacy bisa diakses di cabang awal membuka rekening. Misal data nasabah BNI Syariah bisa
diakses di cabang BNI Syariah cabang awal membuka rekening.

6

Selama ini transaksi BNIS online dg BNI 46. Apakah setelah
merger nanti masih online? (ATM, mobile banking, BNI direct dll)

Transaksi nasabah eksisting BNI Syarah masih bisa menggunakan fasilitas E-Channel BNI 46, sampai seluruh
cabang selesai melakukan integrasi sistem BSI dan menjadi single system.

7

Apakah lebih digitalisasi?

InsyaAllah, pengembangan ke arah digital terus kami lakukan untuk meningkatkan layanan kepada nasabah.

8

Apakah fasilitas MBG BSM masih akan di pakai setelah merger?
Karena MBG BSM sudah bagus dan sangat mudah penggunaan nya

Fasilitas mobile banking BSM masih bisa dipakai setelah merger, namun setelah cabang terintegrasi dengan
sistem BSI kami sarankan untuk mengupdate fasilitas mobile banking BSM menjadi BSI mobile. Kartu ATM
nasabah BRIS dan BNIS di cabang yang telah terintegrasi sistem BSI masih bisa digunakan maksimal satu bulan.

9

Saya nasabah BSM, apakah saya kena biaya jika transaksi
di mesin ATM BNIS dan BRIS?

10

Dimana saya bisa mengganti kartu ATM saya sekarang
dengan kartu ATM Bank Amanah?

11

Apakah kartu ATM sy harus diganti?

Kartu ATM BSM bisa langsung dapat dipergunakan di ATM BRIS dan BNIS tanpa dikenakan biaya dan begitu
sebaliknya. Jika nasabah dikenakan biaya akan dikembalikan dalam bentuk cashback. Jika nasabah melalukan
transaksi diluar ATM dan e-channel BSI akan dikenakan biaya.
Penggantian kartu ATM bisa dilakukan di kantor cabang yang telah terintegrasi sistem BSI . Pergantian kartu
nasabah tidak dikenakan biaya. Kartu ATM nasabah BRIS dan BNIS di cabang yang telah terintegrasi sistem
BSI masih bisa digunakan maksimal satu bulan.
Bagi nasabah cabang legacy yang sudah terintegrasi sistem BSI, pergantian kartu ATM dengan nomor rekening
yang sama bisa dilakukan di cabang tersebut. Bagi nasabah cabang legacy yang belum terintegrasi sistem BSI,
jika ingin mengganti kartu ATM dengan rekening yang sama bisa menunggu pemberitahuan lebih lanjut dari
cabang awal nasabah melakukan pembukaan rekening. Jika nasabah cabang legacy yang ingin membuka
rekening baru, bisa membuka rekening online melalui mobile banking atau membuka rekening melalui cabang
piloting BSI terdekat. Pergantian kartu nasabah tidak dikenakan biaya. Kartu ATM nasabah BRIS dan BNIS
di cabang yang sudah terintegrasi sistem BSI masih bisa digunakan maksimal satu bulan.
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Pertanyaan Nasabah
Apakah rekening saya yang ada di BNIS, BSM, BRIS
harus ditutup?

Jawaban
Bagi nasabah cabang legacy yang sudah terintegrasi dengan sistem BSI, kami sarankan untuk melakukan migrasi
rekening ke kantor cabang legacy tersebut. Rekening nasabah bank legacy di cabang yang sudah terintegrasi
dengan sistem BSI masih bisa digunakan maksimal satu bulan. Kartu ATM nasabah BRIS dan BNIS di cabang
yang telah terintegrasi sistem BSI masih bisa digunakan maksimal satu bulan. Nasabah cabang legacy akan
dikirimkan informasi oleh cabang legacy terkait proses integrasi cabang ke sistem BSI ini.

13

Apakah mobile banking BNIS dan BRIS saya masih dapat
digunakan?

Ya masih bisa, Mobile Banking bank legacy masih dapat digunakan dan diakses oleh nasabah sebelum
cabang melakukan roll out.

14

Saat ini saya sudah punya Mobile banking BSM/BNIS/BRIS,
apakah saya harus install mobile banking yg baru?

Untuk nasabah Mandiri Syariah, bisa mengupdate aplikasi mobile banking di google play atau app store menjadi
aplikasi BSI Mobile. Untuk nasabah BRI Syariah dan BNI Syariah bisa mendownload BSI mobile di play store
atau apps store untuk mempunyai rekening baru di Bank Syariah Indonesia.

15

Saat ini saya sudah punya Mobile banking BSM/BNIS/BRIS,
apakah masih bisa digunakan?

Ya masih bisa, mobile banking bank legacy masih dapat digunakan dan diakses oleh nasabah selama proses
migrasi rekening. Setelah proses migrasi rekening, diharapkan nasabah sudah menggunakan mobile banking BSI.

16

Setelah merger terkait complain apakah bisa ditangani
di salah satu bank merger?

1. Nasabah dapat menyampaikan pengaduan ke cabang legacy yang sudah terintegrasi dan/ atau ke
outlet bank pengelola rekening.
2. Atau dengan menghubungi call center BSI di 14040 dan/ atau ke callcenter bank pembuka rekening atau bank
legacy (BNI CALL 1500046/CallBRIS 1500789)

17

Apabila ada kendala transaksi, selama ini dilayani BNI call 24
jam 1500046, setelah merger nanti apakah masih bisa
menghubungi 1500046 kalau ada kendala, atau ada
call center baru?

Nomor layanan call center BSI yang dapat dihubungi oleh nasabah yaitu 14040, namun selama system masih
dalam proses penggabungan maka nomor layanan BNI CALL, CallBRIS tetap dapat dihubungi
(BNI CALL 1500046/CallBRIS 1500789).
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FREQUENTLY ASKED QUESTIONS - CUSTOMERS
TENTANG MERGER BANK SYARIAH - PEMBIAYAAN KONSUMER
No

Pertanyaan Nasabah

Jawaban

1

Untuk pembiayaan konsumtif (Griya, Multiguna, Fleksi,Oto,
Gadai Emas), apakah nanti rate dan ﬁturnya disamakan?

Setelah Merger ﬁtur dan tarif pembiayaan konsumtif akan mengikuti ketentuan Bank Syariah Indonesia
yang berlaku per 1 Februari 2021 (tarif terlampir).

2

Apakah di bank merger nanti nasabah akan kena denda
tunggakan? di BNIS kan sudah nggak ada denda tunggakan

Denda tunggakan tetap tidak ada sesuai dengan ketentuan syariah.

3

Pinjaman saya cicilannya jd berubah nggak? Naik atau turun?

Angsuran pembiayaan yang sudah berjalan (eksisting) mengacu pada akad pembiayaan yang diterima nasabah.

4

Bagaimana dengan pembiayaan saya di 2 bank yang
mau dimerger?

Pembiayaan tetap berjalan sesuai dengan akad yang telah ditandatangani oleh nasabah.

5

Jika masih ada cicilan atau angsuran, kalau sudah merger nanti
akan gmn cicilannya? Apakah melanjuti atau harus dilunasi?

Angsuran nasabah sesuai dengan akad yang telah ditandatangani. Pembiayaan sesuai dengan jangka
waktu yang telah disepakati dalam akad.

6

Apabila sudah memiliki pembiayaan disalah satu bank,
apakah nanti skemanya akan berubah? Akad kembali?

Skema pembiayaan tetap berjalan sesuai dengan akad yang telah ditandatangani nasabah.

7

Pembiayaan eksisting apakah akan berubah marginnya?

Margin pembiayaan mengikuti akad yang telah ditandatangani nasabah, dan apabila nasabah mengajukan
top up pembiayaan akan mngikuti tarif sesuai ketentuan berlaku (rate terlampir).

8

Bisakah nasabah BSM melakukan top up pembiayaan
di BNIS ataupun BRIS?

Untuk kondisi masa transisi (LD 1) saat ini fasilitas top up hanya bisa dilakukan oleh nasabah di kantor cabang
pemberi pembiayaan akad atau Cabang Piloting yang saat ini berlokasi di Kantor Cabang BSI Hassanudin,
Bumi Serpong Damai, dan BSI Jakarta Barat.

9

Kartu Kredit BNI Syariah saya bagaimana mba? Apa tetap ada?

10

Apakah akan ada fasilitas kartu kredit di BSM seperti
punya BNIS setelah merger?

Kartu pembiayaan berprinsip syariah yakni Hasanah Card akan tetap ada dengan nama baru di Bank Hasil
Penggabungan menjadi BSI Hasanah Card.
BSI Hasanah Card akan menjadi satu-satunya kartu pembiayaan di Bank Syariah Indonesia.
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FREQUENTLY ASKED QUESTIONS - CUSTOMERS - PEMBIAYAAN PRODUKTIF (SME,COMMERCIAL)
TENTANG MERGER BANK SYARIAH - PEMBIAYAAN KONSUMER
No

Pertanyaan Nasabah

Jawaban

1

Untuk pembiayaan SME, Commersial dan Mikro, apakah
nanti rate dan ﬁturnya disamakan?

Bagi nasabah eksisting di bank sebelumnya (ex BRIS dan ex BNI Syariah) tetap sesuai dengan akad sebelumnya.
Tetapi jika top up pembiayaan setelah tanggal 1 Februari 2021 akan mengikuti rate yang berlaku sesuai dengan
jenis produk (rate terlampir).

2

Apakah di bank merger nanti nasabah akan kena denda
tunggakan? di BNIS kan sudah nggak ada denda tunggakan.

Denda tunggakan tidak dikenakan sesuai dengan akad pembiayaan prinsip syariah, jika ada perubahan
akan diinformasikan kepada nasabah.

3

Pinjaman saya cicilannya jadi berubah nggak? Naik atau turun?

Angsuran pembiayaan yang sudah berjalan (eksisting) mengacu pada akad pembiayaan yang diterima nasabah.

4

Bagaimana dengan pembiayaan saya di 2 bank yang
mau di merger?

Pembiayaan tetap berjalan sesuai dengan akad yang telah ditandatangani oleh nasabah.

5

Jika masih ada cicilan atau angsuran, kalau sudah merger nanti
akan gimana cicilanny? Apakah melanjuti atau harus dilunasi?

Angsuran pembiayaan sesuai dengan akad yang telah ditandatangani oleh nasabah. Pembiayaan sesuai
dengan jangka waktu yang telah disepakati dalam akad, jika nasabah ingin melakukan PSJT (pelunasan
sebelum jatuh tempo), maka akan dibuatkan perhitungan sesuai ketentuan yang berlaku.

6

Apabila sudah memiliki pembiayaan di salah satu bank,
apakah nanti skemanya akan berubah? Akad kembali?

Skema pembiayaan tetap berjalan sesuai dengan akad yang telah ditandatangani nasabah.

7

Pembiayaan eksisting apakah akan berubah marginnya?

Margin pembiayaan mengikuti akad yang telah ditandatangani nasabah, dan apabila nasabah mengajukan
top up pembiayaan akan mngikuti tarif sesuai ketentuan berlaku (rate terlampir)

8

Bisakah nasabah BSM melakukan top up pembiayaan
di BNIS ataupun BRIS?

Untuk kondisi masa transisi (LD 1) saat ini fasilitas top up hanya bisa dilakukan oleh nasabah di kantor
cabang pemberi pembiayaan akad atau Cabang Piloting yang saat ini berlokasi di Kantor Cabang
BSI Hassanudin, Bumi Serpong Damai, dan BSI Jakarta Barat

9

Apakah price pembiayaan bisa lebih murah setelah merger?

Tarif pembiayaan akan mengikuti ketentuan berlaku di BSI, insya Allah terjangkau bagi nasabah.

10

Bisakah nasabah BSM mengecek outstanding
pembiayaan di BNIS ataupun BRIS?

Pengecekan outstanding pembiayaan, saat ini hanya dapat dilakukan di Kantor Cabang sesuai
dengan akad pembiayaan.

11

Apakah layanan gadai bisa di ke-3 bank yang akan merger?

Layanan gadai emas.

12

Produk KUR apakah tetap akan dikelola?

Tetap ada.
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FREQUENTLY ASKED QUESTIONS - CUSTOMERS
TENTANG MERGER BANK SYARIAH - DIGITAL CHANNEL
No

Pertanyaan Nasabah

Jawaban

1

Apakah ATM kita saat ini masih bisa digunakan jika
dilakukan merger?

Kartu ATM bank legacy masih dapat digunakan untuk bertransaksi selama cabang belum roll out.

2

Apakah Kartu ATM BSM akan bisa langsung bertansaksi di mesin
ATM BRIS dan BNIS tanpa dikenakan biaya tarik tunai dan
sebaliknya?

3

Jika setelah live merger transaksi masih akan normal,
apakah masih dikenakan biaya skn/ rtgs utk transfer
dari BSM ke BNIS/BRIS dan sebaliknya?

4

Apakah biaya administrasi E-Channel, dan transfer berubah?

Transaksi transfer online dan Sistem Kliring Nasional (SKN) , dari BSM ke BNIS/BRIS atau sebaliknya
di e-channel ATM, mobile banking dan internet banking tidak dikenakan biaya.

5

Untuk produk yang digunakan, apakah ada perbedaan
setelah merger?

Untuk produk e-channel (mobile banking, Internet Banking, ATM dan Kartu debit/ATM) akan ada perbedaan
pada logo, caption dan branding. Mobile Banking akan berubah menjadi BSI Mobile, Internet Banking berganti
menjadi bsinet.bankbsi.co.id, kartu debit menjadi BSI Card dan kartu pembiayaan berganti menjadi
BSI Hasanah Card.

6

Apakah saya bisa menggunakan username dan password
dari layanan/aplikasi Mobile Banking dan/atau Internet
Banking saya yang sudah ada?

Nasabah menggunakan user name dan password yang baru

7

Apa platform online banking dari bank hasil merger nanti?

Untuk Platform mobile banking menggunakan Platform Android (minimum Android 6.0) dan Platfom iOS
(minimum versi 10.0)

8

Apakah saya masih dapat menggunakan kartu debit saya
setelah dialihkan ke Bank Hasil Penggabungan?

Kartu debit masih dapat digunakan, namun nasabah disarankan untuk melakukan migrasi menjadi
kartu debit BSI Card di cabang terdekat.

9

Apakah saya dapat menggunakan kartu debit saya di mesin
ATM BRIsyariah?

Kartu ATM nasabah masih dapat dipergunakan di mesin ATM BRI Syariah. Untuk transaksi ATM
di tiga bank BRIS, BNIS dan BSM bebas biaya.

10

Apakah kartu debit / kartu kredit saya perlu diganti
dengan yang baru?

Kartu debit/kredit lama masih dapat dipergunakan namun nasabah disarankan untuk mengganti kartu menjadi
kartu bank hasil merger di cabang terdekat sebelum cabang roll out. Kartu debit akan berubah menjadi BSI Card
dan kartu pembiayaan akan berganti menjadi BSI Hasanah Card.

11

Apakah ada perubahan pada nomor PIN kartu debit saya?

Tidak ada perubahan pada nomor PIN kartu debit nasabah sebelum roll out.

Kartu ATM BSM bisa langsung dapat dipergunakan di ATM BRIS dan BNIS tanpa dikenakan biaya dan begitu
sebaliknya. Jika nasabah dikenakan biaya akan dikembalikan dalam bentuk pengembalian dana atau refund
maksimal 5 Hari Kerja setelah transaksi dilakukan. Jika nasabah melalukan transaksi diluar ATM dan E-Channel
BSI akan dikenakan biaya. Dalam proses pergantian kartu nasabah BSM dalam proses roll out cabang, jika di luar
kartu kadaluarsa, hilang dan rusak, nasabah tidak dikenakan biaya.
Untuk biaya transaksi transfer online dan Sistem Kliring Nasional (SKN) dari BSM ke BNIS/BRIS atau
sebaliknya di E-Channel ATM, mobile banking dan internet banking tidak dikenakan biaya transaksi.
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FREQUENTLY ASKED QUESTIONS - CUSTOMERS
TENTANG MERGER BANK SYARIAH - DIGITAL CHANNEL
No

Pertanyaan Nasabah

Jawaban

Apakah ada perubahan kode bank jika saya mau melakukan
transfer ke rekening Bank Syariah Mandiri atau BNI Syariah
saya yang telah dialihkan ke BRIsyariah?

Kode bank masih menggunakan kode bank eksisting jika cabang tersebut belum roll out. Kode bank akan
berubah jika cabang sudah melakukan roll out yaitu 451.

13

Bagaimana cara mengajukan permohonan penggantian kartu debit?
Apakah saya harus ke kantor cabang untuk melakukan
penggantian?

Terkait permohonan penggantian kartu debit nasabah dipersilahkan untuk datang ke kantor cabang terdekat
atau bisa menggunakan mobile banking BSI.

14

Bagaimana nasabah BSM yang sudah punya mobile
banking mandiri syariah (bank legacy)?

Nasabah BSM yang sudah mempunyai mobile banking Mandiri Syairah dapat melakukan update
aplikasi mobile banking ke Appstore atau Playstore.

15

Bagaimana nasabah BRIS/BNIS yang sudah punya
mobile banking BRIS/BNIS (bank legacy)?

Untuk nasabah BRIS/ BNIS yang sudah mempunyai mobile banking BRIS/BNIS (bank legacy)
bisa melakukan hal berikut:
1) Download dan buka aplikasi BSI Mobile
2) Buka rekening
3) Pilih rekening (pilih jenis rekening sesuai dengan kebutuhan anda)
4) Upload dokumen (foto KTP, foto NPWP (untuk wajib pajak), foto TTD, isi data diri)
5) Video call untuk veriﬁkasi
6) Rekening berhasil. setelah rekening terbentuk nasabah otomatis menerima kode aktivasi. dan dapat
melakukan trasnaksi di BSI mobile termasuk penarikan tunai di ATM tanpa kartu.
7) Untuk kebutuhan kartu ATM, nasabah dapat mengambilnya di kantor cabang terdekat
Setelah membuka rekening, nasabah bisa memindahkan saldo rekening ex bank legacy ke rekening BSI

Bagaimana nasabah BRIS/BNIS yang belum punya mobile
banking BRIS/BNIS (bank legacy) tetapi memiliki kartu
ATM Bank Merger?

Nasabah dapat melakukan download dan membuka aplikasi BSI Mobile untuk mendapatkan nomor rekening BSI.

16

17

Bagaimana nasabah BRIS/BNIS yang belum punya mobile
banking BRIS/BNIS (bank legacy) dan belum memiliki
kartu ATM Bank Merger?

Nasabah yang belum mempunyai mobile banking BRIS/ BNIS datang ke cabang Bank Syariah Indonesia
untuk membuka rekening BSI.

18

Bagaimana nasabah BRIS/BNIS yang belum punya
rekening (nasabah baru)?

Untuk yang belum mempunyai rekening/ nasabah baru diarahkan untuk membuka rekening via mobile banking.

19

Bagaimana nasabah BSM yang sudah punya net banking
mandiri syariah (bank legacy)?

Nasabah dapat langsung mengakses web internet banking Mandiri Syariah, dan secara otomatis
akan dilinkkan ke alamat web internet banking Bank Syariah Indonesia dengan alamat
https://bsinet.bankbsi.co.id/cms/index.php

20

Bagaimana nasabah BRIS/BNIS yang belum dan sudah
punya net banking BRIS/BNIS (bank legacy)?

Nasabah dapat datang ke cabang Bank Syariah Indonesia yang belum terintegrasi dengan sistem
BSI untuk membuka rekening online.

12
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FREQUENTLY ASKED QUESTIONS - CUSTOMERS
TENTANG MERGER BANK SYARIAH - DIGITAL CHANNEL
No

Pertanyaan Nasabah

21

Bagaimana transaksi kartu ATM BSM/BNIS/BRIS/
Bank merger di mesin ATM Bank Induk (mandiri, BRI, BNI)?

22

Bagaimana dengan limit transaksi di BSI Card GPN?

23

Bagaimana limit transaksi di BSI Card Visa?

24

Bagaimana limit transaksi di BSI Mobile?

Jawaban
Biaya transaksi di ATM bank induk (Mandiri, BNI dan BRI) dikenakan tarif transaksi regular.
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