Ringkasan Informasi Produk PermataKTA Dana Sigap
PermataKTA Dana Sigap adalah Pinjaman Tunai jangka pendek tanpa agunan dari PermataBank,
yang diberikan ke nasabah individu untuk berbagai keperluan yang bersifat konsumtif.
Nikmati Keuntungan dari PermataKTA Dana Sigap:





Bunga rendah dan kompetitif
Cicilan Tetap
Pencairan dana PermataKTA Dana Sigap akan ditransfer langsung ke rekening PermataBank Anda
Kemudahan pembayaran dengan metode autodebit langsung dari rekening Anda di PermataBank
pada tanggal jatuh tempo

Kriteria Umum:





Nasabah PemataBank
Warga Negara Indonesia yang berdomisili di Indonesia
Usia 21 – 60 tahun
Penghasilan minimum Rp. 2 juta/bulan

Plafond Pinjaman (Rp.)

Cicilan ( Rp) per Bulan

Cicilan ( Rp) per Bulan

Tenor

3 Bulan

6 Bulan

2,000,000
3,000,000
4,000,000
5,000,000
6,000,000
7,000,000

666,667
1,000,000
1,333,334
1,666,667
2,000,000
2,333,334

333,334
500,000
666,667
833,334
1,000,000
1,166,667

Ketentuan Hold Dana:

 Maksimum limit Rp 7 juta
 Jangka waktu pinjaman hingga 6 bulan
 Suku bunga sebesar 0% flat/bulan atau sesuai dengan yang diinformasikan Bank kepada nasabah.
* Perhitungan bunga menggunakan suku bunga efektif menurun

Biaya- Biaya:
 Biaya Materai sebesar Rp 6.000 dibayarkan sekali di depan pada saat pencairan.
 Biaya provisi (dibayarkan sekali di depan pada saat pencairan):
o Maksimum Rp. 350.000 untuk tenor 3 bulan
o Maksimum Rp. 500.000 untuk tenor 6 bulan
 Biaya keterlambatan jika nasabah tidak melakukan pembayaran pada tanggal tagihan yang telah
ditentukan.
Tata Cara Pengajuan:

2.

Perhitungan simulasi berikut ini dengan menggunakan suku bunga 0% per bulan, merupakan ilustrasi
bukan jaminan untuk perhitungan di masa datang:

Perhitungan bunga untuk PermataKTA Dana Sigap adalah menggunakan suku bunga efektif menurun.
Ketentuan biaya dan suku bunga di atas dapat berubah sewaktu-waktu sesuai kebijakan Bank dengan
pemberitahuan sebelumnya kepada nasabah.

Fitur Produk:

1.

Simulasi Perhitungan Cicilan:

Melalui ATM PermataBank:

Nasabah terundang mendapatkan penawaran melalui mesin ATM dalam periode waktu yang
ditentukan Bank

Layar penawaran akan muncul setelah nasabah melakukan cek saldo atau tarik tunai atau
menu lain dengan pemberitahuan sebelumnya dari Bank.
Melalui media telepon Call Center atau Sales Center PermataBank
Nasabah terundang melalui SMS atau sarana media elektronik lain milik Nasabah. Nasabah dapat
menghubungi nomor Sales Center atau Call Center PermataBank untuk mengajukan produk
PermataKTA Dana Sigap.

Risiko Produk:
1. Keterlambatan Pembayaran:
Untuk setiap keterlambatan, akan dikenakan biaya keterlambatan sebesar: 5% dari cicilan atau
minimal Rp. 150 ribu (dilihat dari yang lebih besar)
2. Pelunasan Dipercepat:
Untuk Nasabah yang melakukan pelunasan dipercepat sebelum jatuh tempo akan dikenakan biaya
pelunasan dipercepat sebesar 7% dari sisa pokok pinjaman. Dana yang harus dilunasi oleh
Nasabah adalah sebagai berikut: Sisa Pokok Pinjaman + 7% dari Sisa Pokok Pinjaman + Bunga

 Bank akan menahan sejumlah dana sejumlah 1 (satu) kali cicilan setiap bulannya terhadap
rekening payroll selama jangka waktu pinjaman sejak saat penggajian pertama setelah
permohonan PermataKTA disetujui
 Apabila tanggal penahanan dana tersebut jatuh pada hari libur, maka pemblokiran dana
dilakukan pada 1 (Satu) hari kerja sebelumnya
 Apabila pada tanggal penahanan dana belum genap terkumpul sejumlah 1 (satu) kali
angsuran PermataKTA ditambah biaya-biaya lain (bila ada), maka ketentuan pemblokiran
dana ditahan pada rekening payroll nasabah tersebut akan tetap berlaku, hingga genap
terkumpul seluruhnya
 Apabila karena satu dan lain hal pemblokiran dana ditahan tidak berjalan pada tanggal
penahanan dana, maka nasabah tetap wajib menyediakan dana di rekening payroll minimal
sejumlah 1 (satu) kali angsuran PermataKTA ditambah biaya-biaya lain (bila ada) pada saat
jatuh tempo pembayaran angsuran
Tata Cara Pelayanan Pengaduan Nasabah
Nasabah dapat menyampaikan pengaduan kepada PermataBank melalui beberapa cara yang dimiliki
PermataBank, di antaranya :
 Lisan: melalui PermataTel di 1500111
 Tulisan:
o Datang ke jaringan kantor PermataBank
o Mengunjungi www.permatabank.com
o Surat Resmi ke PermataBank
Informasi lebih lanjut dapat diakses melalui
https://www.permatabank.com/TentangKami/ProfilKorporasi/Tata-Cara-Pelayanan-PengaduanNasabah/ atau via PermataTel 1500111.
Informasi lebih lanjut mengenai produk, persyaratan PermataKTA Staff dapat dikirimkan melalui
email Personal_Loan@permatabank.co.id atau menghubungi PermataTel di 1500111

Berjalan
Efektif 9 Juli 2018

PT. Bank Permata Tbk. terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

