KRITERIA

KARYAWAN

PENGUSAHA

PROFESIONAL

Fotokopi KTP

DOKUMEN

√

√

√

Slip Gaji/Surat Keterangan Penghasilan
dari Perusahaan

√

Fotokopi Rekening Koran/
Rekening Tabungan 3 bulan Terakhir

√

√

SIUP/Izin Praktek

√

√

√

√

PERSYARATAN UMUM

USIA
Kartu Utama

Karyawan: 21-65 tahun
Wiraswasta/Profesional: 21-65tahun

Kartu Tambahan

17-70 tahun

PENDAPATAN/INCOME
Gold

Minimal Rp60 juta/tahun

Motion

Minimal Rp60 juta/tahun

Platinum

Minimal Rp120 juta/tahun

√

Fotokopi NPWP

MASA KERJA
Karyawan

Minimal 6 bulan sebagai karyawan
tetap di perusahaan sekarang

Wiraswasta

Minimal 2 tahun di bidang usaha
sekarang

JENIS KARTU

Minimal 1 tahun di bidang usaha
sekarang

Profesional

KARTU YANG DIPILIH

GOLD

MOTION

KARTU UTAMA

KARTU TAMBAHAN

Gold

Rp 250.000

Rp 150.000

Motion

Rp 300.000

Rp 150.000

Platinum

Rp 750.000

Rp 300.000

PLATINUM

FORMULIR APLIKASI KARTU KREDIT MNC BANK

NAMA UNIVERSITAS

SURAT KUASA PENDEBETAN REKENING
Dengan ini Saya memberikan kuasa kepada PT Bank MNC Internasional (MNC Bank), suatu perusahaan perbankan yang telah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, untuk dan atas
nama Saya, mendebet setiap bulannya rekening atas nama Saya di MNC Bank dengan rincian:

(dalam mata uang rupiah)

Untuk pembayaran tagihan kartu kredit Visa/MasterCard MNC Bank atas nama Saya, sebesar jumlah:

Pembayaran Minimum, atau

Pembayaran Penuh

Sebagaimana tertera pada billing statement terakhir yang dikirimkan kepada Saya, dengan ketentuan pembayaran angsuran
sesuai jenis pilihan pembayaran Saya di atas, pada tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran dan atau pada tanggal lainnya
yang ditentukan oleh MNC Bank.
Kuasa ini Saya berikan dengan hak subtitusi tidak dapat dicabut, dibatalkan dan atau tidak akan berakhir dikarenakan
sebab-sebab yang tercantum dalam pasal 1813 Kitab Undang-undang Hukum perdata atau di karenakan sebab apapun juga tanpa
pesetujuan tertulis dari MNC Bank dan selama Saya masih memiliki kewajiban pembayaran kepada MNC Bank.

TANDA TANGAN PEMOHON KARTU UTAMA
TANGGAL: _________________

KUASA PENDEBETAN PROMO MNC VISION & MNC PLAY*
Saya bersedia untuk dilakukan pendebetan pada kartu kredit saya untuk pembayaran iuran berlangganan promo MNC Vision &
MNC Play bayar enam gratis enam cicilan 0% masa berlangganan 12 bulan dengan paket pilihan:

NO PELANGGAN

MNC VISION

Setuju

Tidak Setuju

MNC PLAY

NAMA PAKET
HARGA PAKET

TANDA TANGAN PEMOHON SESUAI KTP

*Hanya berlaku untuk Kartu Kredit MNC Bank VISA

PERNYATAAN PEMOHON
1. Saya menyatakan bahwa informasi/data/keterangan mengenai Saya dan dokumen yang diikutsertakan dalam Formulir Aplikasi Kartu Kredit MNC Bank ini adalah benar, tepat, lengkap dan masih
berlaku serta dapat dibuktikan kebenarannya, dan apabila ada perubahan, Saya akan segera memberitahukan secara tertulis kepada MNC Bank akan perubahan informasi/data Saya tersebut.
2. Saya setuju dan memberi kuasa kepada MNC Bank atau pihak lain yang ditunjuk oleh MNC Bank untuk memeriksa kebenaran semua informasi/data yang Saya berikan dengan cara bagaimanapun yang dianggap layak menurut MNC Bank.
3. Apabila permohonan Kartu Kredit Saya disetujui MNC Bank dan Saya telah melakukan aktivasi atas Kartu Kredit tersebut, maka Saya menyatakan bahwa dengan ini telah membaca, mengerti,
menyetujui dan tunduk serta mematuhi pada semua “Syarat dan Ketentuan” dan ketentuan lainnya mengenai Kartu Kredit MNC Bank yang berlaku, dan dalam hal terdapat perubahan atas
“Syarat dan Ketentuan” tersebut MNC Bank akan memberikan pemberitahuan sebelumnya kepada Saya sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku,
sehingga “Syarat dan Ketentuan” dan ketentuan lainnya mengenai Kartu Kredit tersebut merupakan perjanjian yang mengikat dan tidak terpisahkan dari Formulir Aplikasi Kartu Kredit MNC Bank
ini.
4. Saya memahami sepenuhnya bahwa MNC Bank berhak menolak permohonan Saya ini dengan memberitahukan alasan penolakannya kepada Saya, kecuali diatur lain di dalam peraturan
perundang-undangan, dan berkas yang sudah diterima menjadi milik MNC Bank.
5. Saya memberikan persetujuan kepada MNC Bank untuk menggunakan dan melakukan keterbukaan informasi/data/keterangan mengenai Saya termasuk tidak terbatas pada data pribadi,
transaksi, status kolektibilitas dan sarana komunikasi pribadi Saya kepada pihak ketiga dalam rangka menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau dalam rangka
suatu kegiatan promosi/tujuan komersial untuk penawaran produk/jasa layanan dan/atau sebagai akibat yang ditimbulkan dari pelaksanaan hak dan kewajiban MNC Bank terkait dengan produk
MNC Bank dan layanan perbankan (pilih setuju atau tidak setuju).
Setuju
Tidak Setuju
6. Saya memberikan persetujuan kepada MNC Bank untuk dapat menyampaikan informasi melalui sarana komunikasi pribadi (telepon, text massage, email dan yang dapat dipersamakan dengan
itu).
Setuju
Tidak Setuju
Harap membaca klausul persetujuan dan Syarat dan Ketentuan Kartu Kredit MNC Bank
sebelum membubuhkan tandatangan

TANDA TANGAN PEMOHON KARTU UTAMA SESUAI KTP

TANDA TANGAN PEMOHON KARTU TAMBAHAN SESUAI KTP

