Ringkasan Informasi Produk/Layanan
Kredit Usaha Rakyat (KUR) - Ritel
Nama
Produk/Layanan
Jenis
Produk/Layanan
Nama Penerbit
Data Ringkas

Kredit Usaha Rakyat (KUR) – Ritel
Kredit dengan angsuran (pokok dan bunga) tetap per bulan
PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional, Tbk. (“BTPN”)
Produk KUR adalah produk BTPN dengan jaminan yang diberikan kepada pedagang
atau pengusaha yang bergerak di sektor usaha UMKM. Plafond pinjaman produk
KUR dapat diberikan >Rp. 25 juta s/d Rp. 200 juta dengan jangka waktu
maksimal sampai dengan 48 bulan untuk kebutuhan modal kerja dan 60 bulan
untuk kebutuhan investasi.

Manfaat

Fasilitas kredit produk KUR ini dapat digunakan untuk tujuan kredit modal kerja
guna memenuhi kebutuhan modal kerja pengusaha UMKM, atau dapat juga
digunakan untuk investasi sebagai pengembangan usaha.
Selain itu, Bank BTPN juga memberikan kesempatan kepada seluruh debiturnya
untuk mendapatkan pelatihan yang ditujukan untuk membantu debitur dalam
mengelola dan/atau meningkatkan kemampuan usahanya, yang diberikan dalam
program Daya.

Risiko

Risiko bagi debitur yang dapat timbul dengan mengambil fasilitas kredit produk KUR
diantaranya adalah apabila debitur terlambat melakukan pembayaran kewajiban atas
kreditnya, maka :


Akan dikenakan denda sebesar 5% per bulan dari kewajiban angsuran yang
harus dibayarkan,



Akan tercatat di Sistem Informasi Debitur Bank Indonesia/OJK selama 2 tahun
sebagai debitur bermasalah.

Persyaratan
dan Tata Cara

1. Tidak memiliki pinjaman KUR
2. Tidak memiliki pinjaman modal usaha, (modal kerja / investasi) di bank ataupun
lembaga keuangan lainnya. Apabila pinjaman berupa Kartu kredit, Kredit
Kepemilikan Rumah (KPR), dan Kredit Kendaraan Bermotor (KKB), masih
diperkenankan untuk mengajukan KUR
3. Mengisi formulir permohonan kredit dan pembukaan rekening
4. Calon debitur wajib memenuhi persyaratan utama untuk dapat diberikan
pembiayaan, diantaranya tetapi tidak terbatas pada:
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Usaha debitur masih berjalan dan telah berjalan selama minimal 6 bulan



Bukan merupakan jenis usaha yang ilegal atau jenis usaha yang dilarang.



Usia minimum 21 tahun atau 18 tahun jika sudah menikah



Warga Negara Indonesia



Memiliki riwayat pinjaman yang baik (bagi yang pernah/memiliki pinjaman
pada kreditur lain).

5. Dokumen yang wajib dipenuhi adalah:
Jenis Dokumen

Perorangan

Dokumen Persyaratan
-

Aplikasi permohonan kredit &
Pembukaan rekening

√

-

Dokumen Identitas
 KTP (beserta KTP Pasangan)
 Kartu Keluarga / Akta Nikah
(jika sudah menikah)
 Akta Cerai atau Akta/Surat
Kematian (jika janda/duda)

√

NPWP
Surat ijin/keterangan usaha (dari
Kelurahan / Kementerian

√
√

-

Dokumen Pengikatan Kredit
-

Perjanjian Kredit

√

-

Surat Pengikatan Agunan

√

6. Setiap

permohonan

yang

memenuhi

persyaratan

diatas

akan

diproses

berdasarkan ketentuan yang berlaku di BTPN MUR.
7. Debitur wajib memberikan data dan/atau keterangan yang disyaratkan dan
diperlukan serta menjamin kebenaran atas data dan/atau dokumen dan/atau
keterangan yang diberikan adalah sesuai dengan yang diberitahukan dan
diserahkan, dan membebaskan BTPN MUR dari segala kerugian, tuntutan atau
gugatan yang mungkin timbul dikemudian hari atas data dan/atau keterangan
yang diberikan oleh debitur.
8. Apabila diperlukan penjelasan lebih lengkap mengenai informasi produk kredit
dapat menghubungi petugas cabang BTPN MUR terdekat.
9. Terkait tata cara pengaduan debitur terkait kredit ini dapat dilakukan melalui
cabang BTPN MUR terdekat atau menghubungi layanan BTPN call 1500300

Biaya

1. Suku Bunga
Suku Bunga KUR adalah sebesar 9,00% / tahun (efektif) atau setara dengan
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0,41% / bulan (flat).
Suku bunga produk KUR dihitung berdasarkan suku bunga flat per bulan yang
disetarakan dengan suku bunga efektif per tahun. Suku bunga flat yang
dikenakan untuk produk KUR sesuai dengan tingkat suku bunga yang berlaku
pada produk KUR.
2. Biaya Administrasi
Untuk setiap fasilitas yang diberikan, maka akan dikenakan biaya tata laksana
sebesar Rp 499.000,- s.d. Rp 999.000,-.
3. Denda Keterlambatan
Maksimal 5.00%(lima persen) per bulan dari kewajiban bulanan yang melewati
jatuh tempo
4. Biaya Pelunasan dipercepat
Untuk setiap pelunasan kredit yang dilakukan sebelum jangka waktu kredit
selesai, maka dikenakan biaya pelunasan dipercepat sebesar 3x kewajiban
bulanan
5. Angsuran Pinjaman Kredit
Angsuran kredit berupa pokok dan bunga dibayarkan secara tetap per bulan
selama masa kredit sebagaimana tercantum pada jadwal angsuran.

Simulasi

Besar
Pinjaman
26,000,000
30,000,000
35,000,000
40,000,000
50,000,000
60,000,000
70,000,000
80,000,000
90,000,000
100,000,000
125,000,000
150,000,000
175,000,000
200,000,000
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6
4,447,792
5,132,067
5,987,412
6,842,756
8,553,445
10,264,134
11,974,824
13,685,513
15,396,202
17,106,891
21,383,613
25,660,336
29,937,059
34,213,781

12
2,273,738
2,623,544
3,060,802
3,498,059
4,372,574
5,247,089
6,121,603
6,996,118
7,870,633
8,745,148
10,931,435
13,117,722
15,304,008
17,490,295

Angsuran Bulanan
18
24
1,549,539 1,187,803
1,787,930 1,370,542
2,085,918 1,598,966
2,383,907 1,827,390
2,979,883 2,284,237
3,575,860 2,741,085
4,171,836 3,197,932
4,767,813 3,654,779
5,363,790 4,111,627
5,959,766 4,568,474
7,449,708 5,710,593
8,939,650 6,852,711
10,429,591 7,994,830
11,919,533 9,136,948

30
971,052
1,120,445
1,307,186
1,493,926
1,867,408
2,240,890
2,614,371
2,987,853
3,361,334
3,734,816
4,668,520
5,602,224
6,535,928
7,469,632

36
826,793
953,992
1,112,991
1,271,989
1,589,987
1,907,984
2,225,981
2,543,979
2,861,976
3,179,973
3,974,967
4,769,960
5,564,953
6,359,947

Informasi
Tambahan

Bank BTPN berhak untuk menolak permohonan kredit yang diajukan debitur
jika tidak sesuai ketentuan yang berlaku di Bank BTPN seperti: dokumen
tidak lengkap, penghasilan tidak cukup untuk membayar angsuran atau
terdapat informasi negatif atas nama Debitur.
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Ringkasan Informasi Produk/Layanan
Nama

TABUNGAN

Produk/Layanan

MITRA USAHA

Jenis Produk/Layanan

Produk

tabungan

yang

memberikan

kemudahan

bagi

Nasabah

untuk

pengkreditan pencairan pinjaman dan juga sarana transaksi pembayaran
angsuran pinjaman
Nama Penerbit

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

Data Ringkas

MITRA USAHA adalah produk tabungan yang berada dalam 1 (satu) paket
pinjaman sebagai rekening penampungan terhadap pengkreditan pinjaman dan
sarana transaksi pembayaran angsuran pinjaman yang dikeluarkan oleh Unit
Bisnis Mitra Usaha Rakyat

Manfaat

Fasilitas produk MITRA USAHA memberikan manfaat untuk Nasabah dalam
melakukan transaksi pencairan dan pengembalian dana pinjaman serta rekening
tabungan dengan kemudahan pendaftaran.
Suku Bunga pada fasilitas produk MITRA USAHA
Suku bunga yang akan diberikan kepada nasabah mengikuti dana yang
tersimpan pada rekening MITRA USAHA
Tier

Bunga

≤ 1 Juta

0%

>1 Juta

1%

Selain itu, Bank BTPN juga memberikan kesempatan kepada seluruh debiturnya
untuk mendapatkan pelatihan yang ditujukan untuk membantu debitur dalam
mengelola dan/atau meningkatkan kemampuan usahanya, yang diberikan dalam
program Daya.
Risiko

Risiko bagi debitur yang dapat timbul dengan mengambil fasilitas produk MITRA
USAHA diantaranya adalah
a. Tabungan saat ini belum dilengkapi dengan kartu ATM
b. Penarikan dana diluar cabang hanya dapat dilakukan untuk 1 kali transaksi
dalam 1 hari dan maksimum sebesar Rp 1 Juta
c.

Perubahan suku bunga sewaktu-waktu mengikuti ketentuan LPS

Persyaratan dan Tata

1. Mengisi formulir permohonan pembukaan rekening

Cara

2. Nasabah Individual : Salinan KTP/SIM dan formulir aplikasi pembukaan
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rekening; atau
Nasabah Non Individual :
-

Surat Kuasa mewakili perusahaan bermaterai

-

Formulir pembukaan rekening

-

Salinan KTP/SIM pengurus dan pemegang sahan

-

Akte pendirian/ Anggaran Dasar

-

Akte/pernyataan resmi susunan organisasi/ pengurus terakhir

-

SIUP dan NPWP

-

SK Pengesahan dari departemen terkait dan Surat Keterangan
Domisili (jika ada) Permohonan pinjaman diajukan melalui cabangcabang UMK BTPN terdekat.

3. Dapat dibuka untuk joint account dengan status AND atau OR
4. Setiap permohonan yang memenuhi persyaratan diatas akan diproses
berdasarkan ketentuan yang berlaku di BTPN MUR.
5. Debitur wajib memberikan data dan/atau keterangan yang disyaratkan dan
diperlukan serta menjamin kebenaran atas data dan/atau dokumen dan/atau
keterangan yang diberikan adalah sesuai dengan yang diberitahukan dan
diserahkan, dan membebaskan BTPN MUR dari segala kerugian, tuntutan
atau gugatan yang mungkin timbul dikemudian hari atas data dan/atau
keterangan yang diberikan oleh debitur.
6. Apabila diperlukan penjelasan lebih lengkap mengenai informasi produk
dapat menghubungi petugas cabang BTPN MUR terdekat.
7. Terkait tata cara pengaduan debitur terkait produk ini dapat dilakukan
melalui cabang BTPN MUR terdekat atau menghubungi layanan BTPN call
1500300
Biaya

1. Setoran Awal
Besarnya setoran awal adalah sebesar Rp 0 (nol rupiah)
2. Pajak Bunga
Dikenakan pajak 20% atas nilai suku bunga yang diberikan kepada nasabah
3. Saldo ditahan oleh Sistem
Tidak ada saldo yang ditahan oleh sistem
4. Biaya Administrasi
Dikenakan biaya administrasi sebesar Rp 3.500 yang akan dipotong
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langsung dari saldo tabungan setiap bulannya
5. Biaya Penggantian Buku Tabungan
Apabila terjadi penggantian buku tabungan, maka akan dikenakan biaya
sebesar Rp 5.000
6. Biaya Penggantian Kartu Smart Card (KartuMU)
Apabila terjadi penggantian kartu karena rusak atau hilang, maka akan
dikenakan biaya sebesar Rp 10.000
7. Biaya Penutupan Rekening
Dikenakan biaya sebesar Rp 10.000 untuk proses penutupan rekening
Simulasi dibuat dengan maksimal bunga yang akan didapatkan oleh nasabah
apabila dana yang tersimpan pada rekening MITRA USAHA adalah sebagai
Simulasi

Informasi Tambahan

berikut:
Tanggal

Saldo

Rate

Bunga Per Hari

1

10,000,000

1.00%

274

2

10,000,000

1.00%

274

3

10,000,000

1.00%

274

…….

…………….

……….

…………

31

10,000,000

1.00%

274

Total

8,493

Pajak

1,699

Bunga Bersih

6,795

Bank BTPN berhak untuk menolak permohonan pembukaan rekening
yang diajukan debitur jika tidak sesuai ketentuan yang berlaku di Bank
BTPN seperti: dokumen tidak lengkap atau terdapat informasi negatif
atas nama Debitur.
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Btpn Wow!
Nama
Produk/Layanan
Jenis
Produk/Layanan
Nama Penerbit
Data Ringkas

Manfaat

Risiko

Persyaratan dan
Tata Cara

BTPN Wow!
Rekening Tabungan
PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional, Tbk. (“BTPN”)



Tabungan yang memberikan suku bunga yang kompetitif
Merupakan tabungan yang menggunakan nomor HP sebagai nomor rekening.
Nomor HP yang boleh didaftarkan adalah nomor GSM yang dikeluarkan oleh
provider Telkomsel, XL dan Indosat.
 Nasabah dapat mengakses rekening melalui HP dengan kode akses *247# atau
menggunakan internet.
 Atas bunga yang didapatkan, dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan
Pemerintah
 Setoran awal 0
 Saldo minimal 0
 Media pelaporan transaksi menggunakan notifikasi berupa pesan singkat (SMS)
disetiap transaksi financial maupun non financial
 Memberikan imbal hasil yang kompetitif
 Mudah di akses kapan saja dimana saja
 Kemudahan bertransaksi pembayaran tagihan, pembelian, transfer dana
melalui jaringan internal maupun jaringan ATM bersama / prima.
 Adanya risiko kegagalan transaksi melalui jaringan ATM non BTPN sehingga
Nasabah mengalami kegagalan transfer
 Adanya kegagalan transaksi karena terbatasnya waktu transaksi nasabah (±120
detik)
 Nomor HP hilang sehingga nasabah tidak dapat melakukan akses rekening
 Nomor HP expired sehingga tidak bisa akses rekening
 Tidak ada jaringan signal provider sehingga tidak dapat mengakses *247#
sehingga nasabah tidak dapat mengakses rekening
 Lupa PIN sehingga rekening terblokir
 Tersedia bagi nasabah perorangan dan badan usaha
 Melengkapi formulir pembukaan rekening dan dokumen pendukung lain yang
disyaratkan
 Perorangan
 Fotokopi KTP
 Fotokopi NPWP jika ada
 Badan Usaha
 Fotokopi AD/ART
 SK Menkeh/TBN RI
 Fotokopi pengurus dan pihak yang ditunjuk untuk mengelola rekening
 Surat pernyataan penunjukan pengelolaan rekening
 Fotokopi NPWP badan usaha
 Fotokopi SIUP
 Spesimen tandatangan pengurus
 Apabila diperlukan penjelasan lebih lengkap mengenai informasi produk dapat
menghubungi petugas cabang BTPN terdekat.
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Biaya




Terkait tata cara pengaduan debitur terkait produk ini dapat dilakukan melalui
cabang BTPN terdekat atau menghubungi layanan BTPN call 1500300
Tidak ada biaya administrasi bulanan
Biaya umum terkait produk sebagai berikut:

Jenis Biaya
Biaya administrasi rekening / bulan
Biaya penutupan rekening


Simulasi

Dalam Rupiah
0
0

Biaya akses mengikuti biaya yang ditentukan masing-masing provider
Untuk informasi lengkap perihal biaya harap merujuk pada Informasi Tarif &
Biaya.

Bapak Budi membuka rekening pada tanggal 1 dan melakukan penyetoran dana
pada rekening sebesar Rp 1 juta dan tidak bertransaksi hingga periode
pembayaran bunga ditanggal 25 pada bulan tersebut.
Asumsi suku bunga 3% p.a*

*Dapat berubah sewaktu-waktu. Mohon menghubungi btpncall untuk informasi
terkini.
Pada tanggal 25 Bapak Budi akan memperoleh bunga sebesar Rp 2.104 yang
terbentuk dari komponen berikut:
 Bunga gross : Rp 1 juta x 3,00% * 24 hari / 365 hari = Rp 1.972
 Pajak
: 20% dari nilai bunga gross = Rp 394

Informasi
Tambahan




Bank berhak untuk menolak pembukaan rekening.
Informasi mengenai PIN terkait rekening menjadi tanggung jawab Nasabah
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