
 

Persyaratan dan Ketentuan Umum 

Persyaratan : 

1. WNI dan WNA 

2. Usia minimal 21 tahun (atau sudah menikah) dan pada saat kredit lunas maksimal 55 tahun (karyawan) 

dan 60 tahun (Profesional/Wiraswasta). 

3. Penghasilan minimum per bulan (take home pay) Rp. 3.500.000 

4. Karyawan tetap dengan periode kerja minimum 1 tahun 

5. Sudah memiliki kartu kredit dengan limit minimum Rp. 6 Juta 

Dokumen yang Diperlukan Karyawan  
Profesional/ 
Wiswasta 

Khusus Kerjasama 

Payroll Non Payroll 

1. Copy KTP/FC Paspor & KIM/ KITAS ● ● ● ● 

2. Rekening Transaksi Penyaluran Gaji 3 
Bulan Terakhir   

● ● 

3. Asli Slip Gaji atau Asli Surat 
Keterangan Gaji * 

● ● 
 

● 

4. Copy kartu kredit (depan) atau  ● ● 
 

● 

5. Copy slip gaji 1 bulan terakhir atau 
copy  rekening koran 3 bulan terakhir 

● ● 
  

6. Copy NPWP/ SPPT PPH ps. 21* Untuk 
Aplikasi > Rp 50.000.000 

● ● ● ● 

 

Persyaratan : 

1. Besar dan sifat suku bunga yang berlaku di Bank 

2. Biaya –biaya terkait dengan pencairan fasilita kredit ini sesuai dengan ketentuan bank yang meliputi biaya 

provisi, administrasi dan asuransi jiwa yang sekaligus akan didebet dari rekening tabungan Debitur yang 

ada di Bank. Biaya administrasi tabungan mengacu kepada ketentuan yang berlaku di Bank. 

3. Pencairan fasilitas KTA yang disetujui Bank akan dilakukan dengan cara pengkreditan ke rekening 

tabungan atas nama calon debitur yang ada di Bank, setelah sebelumnya dilakukan konfirmasi langsung 

terlebih dahulu kepada yang bersangkutan. 

4. Pembayaran angsuran fasilitas KTA dilakukan dengan cara pendebetan rekening tabungan Debitur yang 

ada di Bank 

5. Angsuran pertama dibayarkan satu bulan sejak tanggal pengkreditan dana pencairan ke rekening atau 

pada tanggal pembayaran gaji, angsuran selanjutnya dilakukan pada tanggal yang sama setiap bulannya. 

Jika tanggal jatuh pada hari libur, maka angsuran akan dibebankan satu hari kerja sebelumnya. 

6. Atas keterlambatan pembayaran angsuran debitur dikenakan denda sebesar 5 per mil per hari dan 

dihitung dari jumlah angsuran tertunggak. 

7. Pelunasan dapat dilakukan sebelum jatuh tempo dan akan dikenakan penalty sebesar 5% dihitung dari 

sisa outstanding atau sesuai dengan ketentuan Bank. 

8. Calon Debitur tidak diperbolehkan untuk memberikan imbalan bentuk apapun kepada seluruh petugas 

Bank yang terkait dalam proses pengajuan kredit ini. 



 

Pernyataan dan Kuasa  

 

Dengan ini saya menyatakan dan menyetujui hal-hal sebagai berikut : 

1. Bank telah memberikan penjelasan yang cukup mengenal karakteristik kredit termasuk mengenai 

manfaat, resiko dan biaya-biaya yang melekat pada produk dan saya telah memahami sepenuhnya produk 

tersebut. 

2. Semua data dan informasi yang saya sampaikan kepada Bank dalam form aplikasi ini adalah lengkap dan 

benar. Apabila terdapat keraguan mengenai data dan informasi tersebut, saya memberikan kuasa kepada 

Bank untuk melakukan pengecekan atas kebenaran data dan informasi tersebut. 

3. Fasilitas kredit ini akan saya gunakan hanya untuk keperluan konsumtif 

4. Bank memiliki hak dan kewenangan untuk menolak dan menyetujui seluruh atau sebagian dari jumlah 

yang dimohonkan oleh Calon Debitur atas pertimbangan sendiri 

5. Tindakan bank untuk mencairkan dana fasilitas kredit yang telah diperhitungkan dengan biaya –biaya 

terkait dengan cara pengkreditan dana tersebut ke rekening tabungan Debitur merupakan bukti tanda 

terima fasilitas kredit dari Bank kepada Debitur yang mengikat kedua belah pihak. 

6. Bila permohonan disetuji, maka dengan ini saya mengikatkan diri pada syarat-syarat dan ketentuan yang 

berlaku di Bank terkait dengan fasilitas kredit ini, termasuk tidak terlepas batas pada ketentuan dalam 

Formulir Kredit Tanpa ini, temasuk tidak terlepas batas pada ketentuan dalam Formulir Kredit Tanpa 

Agunan, Syarat –Syarat Umum Kredit Konsumtif dan Surat Konfirmasi Kredit yang merupakan bagian dan 

menjadi satu kesatuan dengan formulir ini, berikut perubahannya dari waktu ke waktu. 

7. Saya setuju untuk menyediakan dana cukup setiap bulan dalam rekening untuk pembayaran angsuran dan 

atau biaya – biaya lain yang mungkin timbul di kemudian hari terkait dengan fasilitas KTA. 

8. Membebaskan Bank dari segala bentuk tuntutan dan gugatan di kemudian hari berkaitan dengan 

pernyataan dan persetujuan saya di atas. 

9. Saya, secara tidak dapat dibatalkan atau dicabut kembali, dengan ini memberikan persetujuan dan kuasa 
kepada Bank untuk dapat langsung mentransfer dana pinjaman KTA yang telah disetujui ke rekening 
pencairan atas nama Saya sebagaimana tercantum di Aplikasi KTA ini. 

10. Hukum yang berlaku dalam hal ini adalah hokum Indonesia dan apabila terdapat perselisihan di antara 

Bank dan Debitur, terlebih dahulu akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat. Sekiranya hal 

tersbut belum dapat diselesaikan, maka para pihak setuju untuk menyelesaikan masalah tersebut melalui 

Pengadilan Negeri di tempat kedudukan Bank. 

11. Bagi Debitur yang pendebetan rekening gaji dilakukan melalui kerjasama dengan Bank, akan dikenakan 

bunga berjalan yang dihitung secara harian dari tanggal pencairan sampai dengan tanggal pendebetan 

payroll dilakukan, dan untuk awal jangka waktu kredit disesuaikan dengan tanggal pendebetan pertama 

sampai dengan fasilitas tersebut lunas sesuai jangka waktu yang telah ditentukan 

12. Jika persetujuan kredit yang diberikan oleh Bank lebih rendah dari jumlah minimum yang masih saya 

terima/ pengajuan kredir maka bank akan menghubungi nasabah untuk melakukan konfirmasi 

13. Jika jumlah persetujuan kredit sama denhan pengajuan dan jumlah minimum yang masih saya terima, 

maka Bank akan langsung mencairkan dana KTA tersebut di rekening nasabah 

 

 

 

 



 

 

Perlindungan Asuransi Jiwa Kredit/ Credit Protection 

Dengan ini saya menyatakan bahwa benar berusia dibawah 60 tahun dan ingin mendapatkan Perlindungan 
Asuransi Jiwa/ Credit Protection yang akan membantu menyelesaikan kewajiban saya atas fasilitas cicilan PT Bank 
KEB Hana Indonesia karena meninggal dunia. Dengan ini saya menyatakan bahwa saya saat ini berada dalam 
keadaan sehat rohani dan jasmani. Saya mengerti bahwa aplikasi ini bukan merupakan kontrak asuransi. Kotrak 
asuransi yang sesungguhnya adalah sesuai yang tercantum pada Polis Induk yang dikeluarkan oleh perusahaan 
asuransi rekanan PT Bank KEB Hana Indonesia. Saya mengerti bahwa keterangan ini merupakan dasar dan bagian 
yang tidak dipisahka oleh polis. 

 

 

Tanda Tangan Pemohon 

 

  


