
*Informasi dan Persyaratan Fasilitas DBS KTA Online:

A. Manfaat

- Suku Bunga Ringan Khusus Fasilitas DBS KTA Online

Area Jumlah Pinjaman yang Suku Bunga
Disetujui oleh Bank (flat/bulan)**

Rp 5 – Rp 75 juta 1,49%

Jabodetabek
> Rp 75 – Rp 125 juta 1,29%
> Rp 125 – Rp 200 juta 0,95%
> Rp 200juta - Rp 300 juta 0,88%

Bandung & Surabaya Rp5 Juta – Rp300 Juta 1,49%

** Suku bunga bersifat indikatif. Perhitungan bunga tersebut dilakukan berdasarkan metode amortisasi
78 (tujuh puluh delapan) yang bergantung pada komponen pokok pinjaman, suku bunga efektif per
tahun dan jangka waktu cicilan (dalam bulan).

- Pilihan jangka waktu cicilan : 12, 24 dan 36 bulan
- Pinjaman antara Rp5 juta - Rp300 juta

B. Persyaratan
Suku Bunga Ringan Fasilitas
Aplikan berhak mendapatkan Suku Bunga Ringan khusus untuk Fasilitas
apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:

DBS KTA Online
DBS KTA Online

a. Calon Nasabah wajib mengisi aplikasi pada halaman situs resmi (website) PT Bank
DBS Indonesia (”Bank”) yang beralamat di www.dbs.com/id dan tinggal di wilayah
Jabodetabek, Bandung atau Surabaya.

b. Calon Nasabah tidak sedang memiliki Fasilitas di Bank.DBS KTA
c. Jangka waktu pinjaman 12, 24 dan 36 bulan.
d. Mengisi aplikasi pada website Bank paling lambat tanggal 31 Juli 2019.

C. Bunga & Perhitungan Cicilan
Suku Bunga (flat/bulan)

Area Jumlah Pinjaman yang Suku Bunga
Disetujui oleh Bank (flat/bulan)**

Rp 5 – Rp 75 juta 1,49%

Jabodetabek
> Rp 75 – Rp 125 juta 1,29%
> Rp 125 – Rp 200 juta 0,95%
> Rp 200juta - Rp 300 juta 0,88%

Bandung & Surabaya Rp5 Juta – Rp300 Juta 1,49%
** Suku bunga bersifat indikatif. Perhitungan bunga tersebut dilakukan berdasarkan metode amortisasi
78 (tujuh puluh delapan) yang bergantung pada komponen pokok pinjaman, suku bunga efektif per
tahun dan jangka waktu cicilan (dalam bulan).
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- Bunga di atas adalah bunga indikatif per bulan. Perhitungan bunga tersebut dilakukan
berdasarkan metode amortisasi 78 (tujuh puluh delapan) yang bergantung pada
komponen pokok pinjaman, suku bunga per tahun dan jangka waktu cicilan (dalam bulan).
Perhitungan bunga akan dihitung setiap hari sampai Nasabah melunasi seluruh kewajiban
pembayaran.

- Komposisi angsuran terdiri dari angsuran pembayaran pokok pinjaman, bunga dan biaya-
biaya lainnya (jika ada).

- Komposisi angsuran pembayaran pokok pinjaman dan bunga tidak sama atau akan
berubah setiap bulannya.

- Perhitungan bunga dapat berubah sesuai dengan waktu dan jumlah pembayaran pokok
pinjaman Fasilitas yang Nasabah lakukan.DBS KTA Online

- Jumlah pembayaran angsuran terakhir dalam jangka waktu Fasilitas DBS KTA Online dapat

Contoh:
• Pinjaman = Rp250 juta
• Jangka waktu = 24 bulan (2 tahun)
• Suku bunga tetap setiap bulan = 0.88%
Perhitungan jumlah cicilan tiap bulan:

Maka, cicilan setiap bulannya adalah = Rp12.616.667,-
Perhitungan di atas hanya berupa kisaran. Jumlah angsuran tiap bulan sebenarnya sebagaimana
tercantum pada Lembar Persetujuan Kredit.

D. Kriteria Umum dan Dokumen Pengajuan Aplikasi

Kriteria Umum Karyawan Wiraswasta Profesional
WNI usia minimal 21 tahun

√ √ √
dan maksimal 55 tahun

Minimal Penghasilan Kotor
Rp 5.000.000,- Rp 5.000.000,- Rp 5.000.000,-

per bulan

Minimal Limit Kartu Kredit Rp 6.000.000,- Rp 7.000.000,- Rp 7.000.000,-

Minimal Lama Usaha atau 1 tahun dan status
2 tahun 2 tahun

Bekerja karyawan tetap

Minimal Masa Aktif Kartu
9 bulan 12 bulan 12 bulan

Kredit di bank lain

PT Bank DBS Indonesia terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan Halaman 2 dari 4

Angsuran setiap bulan = (Rp250 juta + (Rp250juta x 0,88% x 24))
24 Rp12.616.667,-

Angsuran setiap bulan = (pinjaman+ (pinjaman x suku bunga flat per bulan** x tenor))
Tenor

=
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berbeda dari jumlah angsuran yang dilakukan pada bulan-bulan sebelumnya, tergantung dari 
sisa jumlah dana yang belum terbayarkan beserta bunga dan biaya-biaya lainnya (jika ada).
Tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran Fasilitas DBS KTA Online tidak sama dengan 
tanggal Fasilitas DBS KTA Online disetujui. Penentuan tanggal jatuh tempo akan ditentukan 
oleh Bank.

-

Perhitungan bunga dimulai dari tanggal Fasilitas DBS KTA Online disetujui sampai dengan 
jangka waktu Fasilitas DBS KTA Online berakhir.

-

Cara perhitungan cicilan tiap bulan dari DBS KTA Online adalah sebagai berikut:-



Dokumen*** Karyawan Wiraswasta Profesional

Aplikasi Asli √ √ √

Fotokopi E-KTP √ √ √

Fotokopi Kartu Kredit √ √ √

Fotokopi NPWP/ SPT PPH 21 √ √ √

***Bank berhak meminta dokumen tambahan selain yang tercantum pada tabel di atas bila
diperlukan.

E. Biaya – Biaya

Biaya Tahunan Tahun ke-1* 1,75% dari jumlah pinjaman yang disetujui
Tahun ke-2 dan seterusnya** Rp65.000,-per tahun

Biaya
Administrasi* Rp399.000,-
Biaya Transfer Pencairan Pinajaman* Rp30.000,-

Biaya keterlambatan pembayaran Minimun Rp250.000,- atau 6% dari angsuran
bulanan per keterlambatan

Biaya Pelunasan dipercepat 8% dari sisa pinjaman dan biaya lainnya
Biaya Pembatalan 8% dari sisa pinjaman dan biaya lainnya
Biaya Meterai* Rp6.000,-
Biaya Penolakan Cek/Giro/Direct Debit Rp50.000,- setiap penolakan
Premi Asuransi*** 1% dari jumlah pinjaman yang disetujui

* Biaya akan dipotong 1 (satu) kali di muka dari total pinjaman yang disetujui oleh Bank.
** Ditambahkan pada pembayaran angsuran bulan ke-13 dan/atau angsuran Bulan ke-25 dan/atau seterusnya
*** Biaya akan dikenakan apabila Nasabah ikut serta dan setuju dalam Fasilitas perlindungan asuransi Personal Loan Guard

F. Risiko–risiko pada Fasilitas DBS KTA Online

Risiko-risiko pada Fasilitas adalah sebagai berikut:DBS KTA Online
�Nasabah akan dikenakan biaya keterlambatan apabila pembayaran angsuran bulanan tidak

diterima oleh Bank pada tanggal jatuh tempo sebagaimana tercantum di dalam Lembar
Persetujuan Kredit atau pembayaran angsuran yang diterima oleh Bank kurang dari jumlah
pembayaran yang ditentukan di dalam Lembar Persetujuan Kredit.
�

G. Informasi Tambahan
1.

2.

PT Bank DBS Indonesia terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan Halaman 3 dari 4
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Konsekuensi dari keterlambatan pembayaran dapat memberikan dampak yang negatif pada 
kolektibilitas kredit Nasabah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia yang dapat berpengaruh 
pada pengajuan fasilitas kredit yang sedang dan/atau akan diajukan baik kepada Bank maupun 
lembaga keuangan lainnya. Di samping itu, Bank akan melakukan penagihan atas tunggakan 
Fasilitas DBS KTA Online dari Nasabah, termasuk mengunakan jasa pihak lain untuk penagihan 
ini maupun menempuh jalur hukum jika diperlukan.

Informasi dan Persyaratan Fasilitas DBS KTA Online ini merupakan satu kesatuan dan bagian 
yang tidak terpisahkan dari Aplikasi DBS KTA dan Syarat dan Ketentuan Umum Fasilitas DBS 
KTA yang terdapat di http://go.dbs.com/tnc-kta-dbs
Keputusan Bank mengenai Fasilitas DBS KTA Online adalah final dan mengikat terhadap 
Aplikan



3.

4.

5. Bank dapat menerima pengaduan Nasabah baik secara lisan maupun tertulis. Pengaduan
tersebut dapat disampaikan melalui sarana-sarana berikut:
a) Nasabah mendatangi kantor cabang Bank terdekat dan menyampaikan pengaduan

melalui staf cabang, atau
b) Nasabah menelpon dan menyampaikan pengaduannya melalui Customer Centre Bank di

nomor 0804 1500 327

Dalam hal pengaduan diajukan secara tertulis maka pengaduan tersebut wajib dilengkapi
fotokopi identitas dan dokumen pendukung lainnya. Pengaduan secara lisan akan
diselesaikan dalam waktu 2 (dua) hari kerja, apabila pengaduan lisan belum dapat
diselesaikan dalam 2 (dua) hari kerja, maka Bank dapat meminta Nasabah untuk mengajukan
pengaduan secara tertulis dengan disertai dokumen pendukung. Pengaduan tertulis
diselesaikan paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja setelah tanggal penerimaan pengaduan
tertulis dan dapat diperpanjang sampai dengan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja. Untuk
informasi lebih lanjut silakan hubungi Customer Centre Bank di nomor 0804 1500 327.

6.

PT Bank DBS Indonesia terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan Halaman 4 dari 4
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Calon Nasabah untuk tidak memberikan imbalan (misalnya berupa uang, hadiah atau dalam 
bentuk apapun) kepada pihak Bank atau pihak ketiga manapun terkait dengan permohonan 
pinjaman Fasilitas DBS KTA Online. Persetujuan atas pinjaman Fasilitas DBS KTA Online tidak 
ditentukan oleh agen penjualan, agen verifikasi atau pihak ketiga manapun melainkan hanya 
oleh Bank.

Atas kebijakan dan pertimbangannya, Bank berhak mengubah dan/atau menambahkan 
Informasi Program Fasilitas DBS KTA Online ini dengan pemberitahuan selambat- lambatnya 
30 (tiga puluh) hari kerja sebelum perubahan syarat dan ketentuan tersebut berlaku efektif.

Syarat dan Ketentuan Fasilitas DBS KTA ini telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan termasuk ketentuan peraturan OJK.


