
Ringkasan Informasi Produk/ Layanan 

Kredit Pensiun Sejahtera/ Kredit Pensiun 

Nama         

Produk/ Layanan 

Kredit Pensiun Sejahtera/Kredit Pensiun 

Jenis 

Produk/ Layanan 

Kredit/ Pinjaman 

Nama Penerbit PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional, Tbk (“Bank BTPN”) 

Data Ringkas  Kredit dengan  angsuran  tetap (pokok dan bunga) dan jangka waktu 

tertentu dengan sumber pembayaran dari manfaat pensiunan 

bulanan. 

 Target Nasabah: pensiunan/veteran (termasuk janda/ duda dari 

pensiunan/ veteran dengan usia minimal 25 tahun) yang menerima 

manfaat pensiun 

 Jangka waktu kredit: minimal 12 bulan dan maksimal 180 bulan. 

 Plafond pinjaman: maksimal Rp.300 juta 

 Angsuran kredit terdiri dari porsi pokok dan bunga 

 Angsuran kredit dipotong langsung dari manfaat pensiun bulanan 

yang diterima debitur 

Manfaat  Memenuhi kebutuhan pensiun baik untuk kebutuhan konsumtif 

maupun produktif. 

 Pelayanan cepat dana kredit cair pada hari yang sama apabila 

dokumen persyaratan lengkap dan syah. 

 Debitur dilindungi asuransi jiwa sehingga jika debitur meninggal maka 

sisa kewajiban di Bank BTPN dilunasi perusahaan asuransi selama 

dokumen pengajuan klaim asuransi sudah lengkap. 

 Dapat melakukan Top Up pinjaman 

Risiko  Debitur yang melakukan pelunasan kredit dengan tujuan bukan untuk 

meminjam kembali pada Bank BTPN, maka debitur akan dikenakan 

denda yang dihitung dari jumlah yang dilunasi 

 Debitur pensiunan janda/ duda wajib melunasi seluruh kredit jika yang 

bersangkutan menikah kembali dan pengelola dana pensiun 

menghentikan pembayaran manfaat pensiunnya 

 Ketidakhadiran debitur pada saat pengambilan manfaat pensiun 

dapat menyebabkan manfaat pensiun tidak dipotong sehingga 

angsuran kredit tidak terbayar yang mengakibatkan penurunan 

kualitas kredit. 

 Keterlambatan transfer dana manfaat pensiun oleh pengelola dana 

pensiun dapat menyebabkan sumber pembayaran angsuran tidak 

tersedia sehingga angsuran kredit tidak terbayar yang mengakibatkan 

penurunan kualitas kredit. 

Persyaratan dan  

Tata cara 

 Dokumen persyaratan kredit yang wajib diserahkan pada saat 

pengajuan kredit antara lain : 

a. Asli Skep Pensiun 

b. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku 

c. Foto copy Kartu NPWP. 



d. Informasi manfaat pensiun (bisa bersumber dari foto copy carik/ 

e. buku tabungan/ buku gaji/ dokumen lain yang sejenis. 

f. Foto copy Kartu Keluarga 

g. Formulir pernyataan kesehatan untuk total fasilitas pinjaman 

diatas Rp. 100 juta dan menggunakan asuransi yang sama. 

 Pengelola dana pensiun atau kantor bayar pensiun memiliki 

Perjanjian Kerja Sama dengan Bank BTPN. 

 Debitur tidak pernah memiliki kredit yang tergolong bermasalah atau 

pernah dilakukan penghapusbukuan.  

 Debitur wajib memberikan informasi dan atau data yang benar sesuai 

kondisi yang sesungguhnya. 

 Apabila debitur tidak memberikan informasi dan atau data yang benar 

maka Bank BTPN berhak untuk menolak pengajuan kredit debitur. 

 Pengaduan debitur terkait kredit ini dapat dilakukan melalui cabang 

Purna Bakti tempat debitur mengajukan kredit. 

Biaya  Bunga yang ditawarkan adalah flat per bulan dengan perhitungan 

secara annuity in arrears, yaitu porsi bunga dihitung dari sisa pokok 

pinjaman yang menurun setelah dikurangi dengan angsuran pokok. 

 Bunga berlaku tetap selama jangka waktu kredit dengan besar bunga 

kredit maksimal 3% flat per bulan. 

 Besarnya biaya kredit dihitung berdasarkan plafond yang disetujui 

oleh Bank BTPN yaitu : 

a. Biaya Tata Laksana (BTL)                   : maksimal 3% 

b. Biaya administrasi                              : maksimal 3% 

c. Biaya premi asuransi jiwa kredit : maksimal 14,60% 

Besarnya premi asuransi dihitung berdasarkan usia debitur dan  

jangka waktu kredit. 

 Seluruh biaya kredit wajib dibayar sekaligus oleh debitur segera 

setelah perjanjian kredit ditandatangani dengan mendebet rekening 

Tabungan Citra Pensiun atau memotong langsung dari jumlah kredit 

yang dicairkan. 

 Debitur yang melakukan pelunasan sebelum jatuh tempo kredit 

dengan tujuan bukan untuk meminjam kembali, maka debitur akan 

dikenakan denda maksimal 10% dari jumlah yang dilunasi. 

Simulasi  Tabel perhitungan angsuran kredit. 

Bunga kredit 1% flat per bulan dibukukan secara annuitas per tahun 

sesuai jangka waktu kredit. 



Plafond

Tenor

24 51.667       258.333     516.667       1.033.333    2.583.333    5.166.667      

36 37.778       188.889     377.778       755.556       1.888.889    3.777.778      

48 30.833       154.167     308.333       616.667       1.541.667    3.083.333      

60 26.667       133.333     266.667       533.333       1.333.333    2.666.667      

72 23.889       119.444     238.889       477.778       1.194.444    2.388.889      

84 21.905       109.524     219.048       438.095       1.095.238    2.190.476      

96 20.417       102.083     204.167       408.333       1.020.833    2.041.667      

108 19.259       96.296       192.593       385.185       962.963       1.925.926      

120 18.333       91.667       183.333       366.667       916.667       1.833.333      

132 17.576       87.879       175.758       351.515       878.788       1.757.576      

144 16.944       84.722       169.444       338.889       847.222       1.694.444      

156 16.410       82.051       164.103       328.205       820.513       1.641.026      

168 15.952       79.762       159.524       319.048       797.619       1.595.238      

180 15.556       77.778       155.556       311.111       777.778       1.555.556      

100.000.000 1.000.000 5.000.000 10.000.000 20.000.000 50.000.000 

 
 

 Contoh perhitungan angsuran. 

Pensiunan “A” mengajukan pinjaman dengan struktur kredit sbb : 

Plafond kredit Rp. 10.000.000 

Jangka waktu kredit 48 bulan 

Bunga 1% flat per bulan 

Angsuran per bulan adalah sebesar Rp. 308.333. 

Informasi 

Tambahan 

Bank BTPN berhak untuk menolak permohonan kredit yang diajukan 

debitur jika tidak sesuai ketentuan yang berlaku di Bank BTPN (misal 

dokumen tidak lengkap, manfaat pensiun tidak cukup untuk membayar 

angsuran atau terdapat informasi negatif atas nama Debitur. 

 

 

 


