
LAMPIRAN III

LAKU SIMPAN

Laku Simpan adalah produk yang ditawarkan oleh PT LEI untuk mengelola Saldo
Simpanan Emas milik Pemilik Rekening, dalam jangka waktu tertentu yang ditentukan oleh
Pemilik Rekening dengan imbal hasil berupa sewa modal.

LINGKUP LAKU SIMPAN

PT LEI bekerja sama dengan Koperasi Simpan Pinjam Laku Emas Indonesia (KSP LEI)
yang akan bertanggung jawab untuk mengelola saldo Laku Simpan Pemilik Rekening. KSP
LEI bekerja sama dengan pihak ketiga pengelola pendanaan yang kredibel. Informasi
mengenai pihak-pihak pengelola pendanaan ini akan diinformasikan di website Lakuemas
dari waktu ke waktu.

Dengan membuka rekening Laku Simpan maka Pemilik Rekening sepakat untuk
memberikan kuasa kepada PT LEI untuk mengeluarkan dan/atau menjual saldo emas dari
depositori, dan kepada KSP LEI untuk menyimpan dan mengelola saldo emas yang
dimilikinya. Surat Kuasa dan Syarat dan Ketentuan Laku Simpan diberikan, disepakati, dan
dieksekusi pada saat Pemilik Rekening mengajukan permohonan pembukaan rekening Laku
Simpan.

Pemilik Rekening, PT LEI dan KSP LEI sepakat atas hasil pengelolaan simpanan emas
tersebut akan memberikan imbal hasil kepada Pemilik Rekening berupa sewa modal. Sewa
modal tersebut diberikan dengan cara mengkonversikan hasil pengelolaan simpanan
menjadi saldo simpanan emas di Rekening Pemilik. PT LEI menjalankan praktik manajemen
risiko yang memadai untuk memitigasi risiko fluktuasi harga emas dan nilai tukar.

Pemilik Rekening dapat mengikuti layanan Laku Simpan apabila telah memenuhi syarat
sebagai berikut

● Memiliki simpanan emas digital di Lakuemas minimal sebesar 10 gram.
● Melakukan pendaftaran dan pengajuan di aplikasi Lakuemas.
● Membaca dan memberi persetujuan Surat Kuasa secara elektronik kepada PT LEI

dan KSP LEI

Besaran sewa modal jangka waktu Laku Simpan diperbaharui secara berkala melalui
website dan/atau media sosial Lakuemas.

PT LEI akan melihat ketersediaan peluang pendanaan dari KSP dan berhak untuk
menerima/ menunda pengajuan dari Pemilik Rekening jika peluang pendanaan sedang tidak
tersedia saat pengajuan diajukan ataupun ditinjau.

TEKNIS LAKU SIMPAN

Pemilik Rekening yang mengikuti layanan Laku Simpan akan secara otomatis terdaftar
sebagai anggota KSP.



Saldo Laku Simpan akan disimpan dan dikelola oleh PT LEI dan/atau pihak yang ditunjuk
oleh PT LEI, untuk jangka waktu 4 (empat) bulan, 8 (delapan) bulan atau 12 (dua belas)
bulan dengan pemilihan opsi, yaitu:

1. Tidak diperpanjang;
2. Perpanjangan otomatis pokok simpanan saja; atau
3. Perpanjangan otomatis pokok simpanan dan sewa modal.

Opsi Laku Simpan yang tidak diperpanjang pada saat jatuh tempo akan dipindahkan
menjadi saldo emas digital Lakuemas.

Perhitungan imbal hasil sewa modal perpanjangan otomatis mengikuti besaran sewa modal
terbaru pada saat tanggal dimana perpanjangan otomatis tersebut dilakukan. Informasi
mengenai update besaran sewa modal ditampilkan secara rutin dari waktu ke waktu di
website dan sosial media Lakuemas.

Saat sudah jatuh tempo, Pemilik Rekening menyetujui bahwa emas beserta imbal hasil
sewa modal yang akan dikembalikan berbeda secara spesifik tetapi memiliki jumlah atau
berat yang sama dengan emas yang awal disimpan di Laku Simpan.

Selama jangka waktu Laku Simpan, Saldo Laku Simpan tidak dapat dijual, ditarik fisik,
ditukar perhiasan dan ditransfer oleh Pemilik Rekening.

Pemilik Rekening tidak dapat memberhentikan jangka waktu Laku Simpan sebelum jatuh
tempo, sesuai dengan jangka waktu simpanan yang telah ditentukan. Dalam hal Pemilik
Rekening ingin menghentikan Laku Simpan sebelum jatuh tempo, maka Pemilik Rekening
harus menyampaikan permohonan disertai alasan pemberhentian dan harus berdasarkan
persetujuan dari PT LEI. Segala biaya yang timbul dari pemberhentian simpanan, akan
menjadi tanggungan Pemilik Rekening.

KEWAJIBAN SEBAGAI ANGGOTA KSP LEI

Pemiliki rekening Laku Simpan akan dikenakan biaya sebagai berikut

● Simpanan pokok saat pembukaan rekening sebesar Rp 50.000,-
● Simpanan wajib sebagai anggota KSP sebesar Rp 5.000/ bulan sesuai dengan jangka

waktu simpanan di Laku Simpan.

Simpanan-simpanan akan diakumulasikan di akhir jangka waktu penyimpanan dan akan
ditagih dari total pokok dan imbal hasil simpanan Pemilik Rekening.


