APLIKASI PERMOHONAN KREDIT
HARAP DIISI DENGAN HURUF CETAK DAN DIBERI TANDA (X) PADA KOTAK PILIHAN YANG SESUAI
DATA PINJAMAN
Nama Produk

:

Jenis Pinjaman

:

Baru

Jangka Waktu

:

Bulan

Jumlah Pinjaman yang Diajukan

: IDR.

Tujuan Penggunaan

:

Nama Pemohon

:

Bidang Usaha

:

Bentuk Badan Usaha

:

Lama Usaha

:

Omzet pertahun Rp.
Keuntungan kotor pertahun Rp.
Ijin Usaha / Ijin Praktek
Status Pekerjaan

:
:
:
:
:
:
:

Modal Kerja

Top Up

Perpanjangan

Investasi

Lainnya, sebutkan

DATA PEMOHON

No TDP/NIB
No. NPWP**
Alamat Pemohon

PT

CV

Lainnya, sebutkan

Tahun

Masa berlaku
Masa berlaku

Kelurahan
Kota

Kecamatan
RT/RW

Kode Pos
Email

DATA KHUSUS BADAN USAHA
Akta Pendirian
Akte Perubahan Terakhir
Pengurus Perusahaan

:
:
: No

No.KTP

:

Alamat (Sesuai KTP)

:

Alamat Tinggal sekarang

:

/
/
Nama

Jabatan

Email

No. HP

DATA KHUSUS PERORANGAN
Masa berlaku

Kelurahan

Kelurahan

Kecamatan

Kode Pos

Kecamatan

Kode Pos

DOKUMEN KEUANGAN *)
Rekening tabungan/koran minimal 6 (enam) bulan terakhir
Laporan Keuangan 1 tahun terakhir
Other proof income yang masih berlaku, seperti : Supplier Agreement, SPK, Perjanjian sewa, dan bentuk lainnya.(Jika Ada)
DATA JAMINAN
Jenis Jaminan
Nomor IMB
Nomor Sertifikat
Nomor PBB

Dengan mengisi dan menandatangani formulir ini, kami/saya selaku pemohon pinjaman(untuk selanjutnya disebut "Pemohon") menyatakan:
telah membaca, telah mendapatkan penjelasan yang lengkap dan tuntas dari Bank, telah mengerti, memahami dan menyetujui segala manfaat, risiko maupun biaya1. biaya yang melekat dan harus dibayarkan oleh Pemohon terkait fasilitas kredit/pembiayaan ini.
semua informasi yang disampaikan dalam formulir ini dan seluruh data serta dokumen yang diberikan kepada Bank adalah lengkap, akurat dan yang sebenar2 benarnya, apabila di kemudian hari ditemukan bahwa informasi yang saya/kami sampaikan kepada Bank tidak lengkap, tidak akurat dan/atau tidak benar, maka
saya/kami bertanggung jawab atas segala tuntutan, gugatan dan/atau klaim dari pihak manapun serta dari segala kerugian dan risiko yang mungkin timbul di kemudian
hari.
guna kelancaran proses persetujuan permohonan pinjaman ini, Pemohon memberikan kuasa khusus kepada Bank dengan hak substitusi untuk melakukan
3 pengecekan,validasi dan verifikasi atas segala data dan dokumen kelengkapan yang diserahkan Pemohon kepada Bank, kepada pihak berwenang maupun pihak terkait
lainnya termasuk namun tidak terbatas melakukan pengecekan SPPT PBB milik Pemohon.

4

Pemohon apabila telah disetujui permohonannya dan tercatat sebagai debitur Bank, dengan ini menyetujui dan memberikan kewenangan kepada Bank untuk menggunakan
seluruh informasi, antara lain berupa data debitur, pemilik dan pengurus, fasilitas penyediaan dana yang diterima Debitur, suku bunga, agunan, penjamin dan kolektibilitas
sesuai ketentuan peraturan yang berlaku bagi perbankan, termasuk di dalamnya terkait kewajiban Bank dalam penyampaian laporan Debitur yang ditetapkan oleh Bank
Indonesia dan/ atau Otoritas Jasa Keuangan.

memberikan kuasa dan persetujuan kepada Bank untuk memberikan informasi dan keterangan mengenai data pribadi Pemohon, termasuk tetapi tidak terbatas pada nama,
alamat, tanggal lahir dan atau umur, nomor telepon, nama ibu kandung, dan alamat surat elektronik Pemohon kepada pihak terkait dan pihak lain di luar badan hukum Bank
5 dalam rangka untuk memenuhi ketentuan yang diatur oleh otoritas yang berwenang, pelaksanaan pinjaman, penagihan hutang dan pemasaran/penawaran produk/jasa
layanan kepada pihak ketiga, serta keperluan komersial lainnya, sepanjang dimungkinkan dan diperkenankan oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

REFERENSI

.......................................,...................................,
Pemohon,

Nama
Alamat
Telepon
Hubungan dengan Pemohon:

(.................................................................................)
Nama Jelas

