
Ringkasan Informasi Produk dan Layanan 

Manfaat 

- Kredit dengan sistem pembayaran angsuran perbulan dapat untuk

  memenuhi berbagai macam kebutuhan Nasabah

- Sistem bunga flat yang dapat menguntungkan debitur jika dilakukan 

  pelunasan dipercepat

- Pilihan jangka waktu lebih variatif

Nama Penerbit :PT BPR WELERI MAKMUR

:RupiahMata Uang 

Nama Produk :Kredit Serbaguna

Jenis Produk :Kredit

Deskripsi Produk :Kredit angsuran bulanan untuk kebutuhan 
 modal kerja, investasi dan konsumtif

- Anda telah membaca, menerima penjelasan, dan memahami produk sesuai Ringkasan Informasi Produk dan Layanan

 - Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini bukan merupakan bagian dari aplikasi permohonan  kredit

- Segala hal yang terkandung dalam Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini berlaku pada saat dokumen ini diterbitkan

- Anda wajib untuk membaca, memahami, dan menandatangani aplikasi permohonan  kredit

- BPR WM berhak menolak permohonan ini tanpa harus menjelaskan alasan

- Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini sebelum menyetujui pembukaan rekening dan

  berhak bertanya kepada pegawai BPR Weleri Makmur atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini  

Fitur Produk

Risiko

Persyaratan & tata cara

1. Menyampaikan copy KTP/Paspor beserta pasangan

2. Menyampaikan copy KK 

3. Menyampaikam copy Akte nikah 

4. Menyampaikan copy legalitas kepemilikan agunan 

    SHM/SHGB, BPKB, STNK

5. Mengisi formulir aplikasi permohonan kredit

6. Memiliki/membuka rekening Tabungan Makmur

   

 

 Anda dapat menyampaikan pertanyaan dan pengaduan melalui:
 

Versi Umum

Informasi Tambahan

1. Setoran dapat dilakukan di semua jaringan kantor BPR WM di jam operasioanl

2. Setoran juga dapat dilakukan secara transfer ke rekening BPR WM di Bank Umum

3. Pengajuan Kredit Serbaguna dapat dilakukan di website www.kredit69.com  

   

 

Plafon

Jangka Waktu 

:Rp10.000.000 s/d Rp10 Miliar

:Maksimal 60 bulan

* Suku bunga berlaku 
   pada saat dokumen ini diterbitkan

Biaya

Biaya Administrasi

Provisi

Meterai

Pengikatan agunan

Setor Tabungan Makmur*

: Minimal Rp250.000

: Rp25.000

:Maksimal 1 %

:Maksimal 4 %

:Maksimal Rp12.000

- Denda 0.25% per hari dari total angsuran jika terjadi keterlambatan 

- Penalty 3 (tiga) kali bunga jika terjadi pelunasan kredit 

  sebelum jatuh tempo kredit (jw > 36bln)

- Penalty 2 (dua) kali bunga jika terjadi pelunasan kredit 

  sebelum jatuh tempo kredit (jw < 36bln)

- Riwayat kredit tercatat pada Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) 

  ketika Anda menunggak pembayaran.

- Agunan dapat diambil alih apabila tidak dapat memenuhi

  kewajiban pembayaran sesuai perjanjian.

0811 2760 040 (WA) 1500 157 kantor pelayanan BPR WM
terdekat

Penting Untuk Dibaca

Suku Bunga*

Agunan/jaminan

: 1.15% s/d 1.6% perbulan flat

:Sertifikat tanah atau BPKB kendaraan

* Apabila Nasabah belum memiliki
  Tabungan Makmur
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