Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Versi Umum
Nama Penerbit
Nama Produk
Mata Uang

:
:
:

PT. Bank OCBC NISP Tbk
Bank Garansi (BG)
IDR / Valuta Asing (BG dalam
mata uang asing akan mengikuti
ketentuan Regulator)

Jenis Produk
Deskripsi Produk

:
:

Trade Finance dan Supply Chain
Garansi dalam bentuk warkat yang
diterbitkan oleh Bank OCBC NISP kepada
pihak Penerima (Beneficiary) untuk
membayar sejumlah tertentu apabila
pihak yang dijamin (Applicant) tidak
dapat memenuhi kewajibannya
(wanprestasi)

Fitur Utama
Limit

Sesuai kebutuhan Nasabah dan dengan
persetujuan Bank OCBC NISP

Jangka waktu fasilitas

1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang

Jangka waktu Bank Garansi

Maksimal 1 tahun, sesuai underlying
document

Jenis agunan

Dapat berupa tanah dan bangunan, deposito,
inventory, piutang, Personal Guarantee,
Corporate Guarantee, setoran jaminan atau
bentuk lainnya sesuai dengan persetujuan
Bank OCBC NISP

Dokumen penerbitan

Underlying document, berupa kontrak atau
dokumen lainnya

1.

Nasabah sebagai Pemohon wajib menyerahkan document underlying yang menjadi dasar permohonan penerbitan Bank Garansi. Document
underlying dapat berbentuk Surat Perintah Kerja (SPK), Undangan mengikuti Tender (Bid Invitation), Kontrak Kerja/Dagang, Notification of
Award (NoA), dan dokumen lain yang memenuhi ketentuan.

2.

Jenis-jenis Bank garansi yang tersedia:
(1) Jaminan Penawaran (Bid Guarantee) – digunakan untuk mengikuti tender, pelelangan dan penawaran.
(2) Jaminan Pelaksanaan (Performance Guarantee) - digunakan untuk menjamin pelaksanaan pekerjaan proyek, pengiriman barang ( supply
goods ) atau kontrak perdagangan (trading)
(3) Jaminan Uang Muka (Advance Payment Guarantee) - digunakan untuk menjamin uang muka yang diterima oleh pihak terjamin.
(4) Jaminan Pembayaran (Payment Guarantee) - digunakan untuk menjamin pembayaran suatu transaksi perdagangan atau pelaksanaan
penyelesaian/tahapan pekerjaan proyek.
(5) Jaminan Pemeliharaan (Retention Guarantee) - digunakan untuk menjamin bahwa pelaksana proyek akan melaksanakan pemeliharaan
terhadap proyek yang sudah selesai, selama masa pemeliharaan suatu pekerjaan.
(6) Jaminan Kepabeanan (Custom Guarantee) - digunakan untuk pembebasan/penangguhan pajak bea cukai atas barang yang diimpor.

3.

Bank Garansi menjadi tidak berlaku apabila terjadi salah satu dari kondisi berikut: masa berlaku Bank Garansi berakhir, klaim atas Bank
Garansi telah dibayarkan, asli Bank Garansi telah dikembalikan, Penerima Jaminan menyerahkan surat pernyataan yang menyatakan
Perjanjian telah berakhir.

4.

Masa klaim atas Bank Garansi adalah 14 (empat belas) hari kalender atau 30 (tiga puluh) hari kalender sejak berakhirnya Bank Garansi
tersebut.

5.

Bank OCBC NISP berhak membayar klaim apabila klaim telah diterima oleh Bank sesuai dengan persyaratan dalam Bank Garansi yang
diterbitkan.

6.

Dalam hal Nasabah tidak dapat memenuhi kewajibannya atas klaim, maka Bank wajib melakukan pembayaran dengan cara mencairkan
seluruh setoran jaminan yang sudah diterima oleh Bank dari Nasabah, dan/atau melakukan pendebetan rekening Nasabah.

Biaya - Biaya
Biaya Pengajuan Pinjaman

Biaya Transaksi

Biaya Provisi

Sesuai keputusan Bank OCBC
NISP yang diinformasikan kepada
Nasabah dari waktu ke waktu

Biaya Penerbitan

0.5% per quarter atau min. IDR
1.000.000

Biaya Materai

Sesuai informasi lebih lanjut dari
Bank

Biaya Peningkatan Nilai
Garansi

0.5% per quarter atau min IDR
1.000.000

Biaya Pengikatan Agunan

Sesuai informasi lebih lanjut dari
Bank

Biaya Perpanjangan Jangka
Waktu

05% per quarter atau min. IDR
1.000.000

Biaya Asuransi Agunan

Sesuai informasi lebih lanjut dari
Bank

Biaya Perubahan Lainnya

IDR 1.000.000

Sesuai keputusan Bank OCBC
NISP yang diinformasikan kepada
Nasabah dari waktu ke waktu

Biaya Survei/Appraisal

Biaya yang Timbul Insidental
Denda Keterlambatan Pelunasan
Klaim

Sesuai keputusan Bank OCBC
NISP yang diinformasikan kepada
Nasabah dari waktu ke waktu

Biaya Settlement Klaim

IDR 1.000.000

Biaya Drafting Tanpa
Penerbitan

IDR 500.000

Biaya BG Non Standard

IDR 700.000

Manfaat
1.

Risiko

2.

Meningkatkan kredibilitas Nasabah dengan adanya Bank Garansi 1.
dari Bank OCBC NISP.
Dapat pemenuhan persyaratan dari pemberi kerja (Bowheer).

3.
4.

Dibantu oleh staf specialist yang capable dan berpengalaman.
Prosedur penerbitan Bank Garansi relatif mudah.

5.

Proses same day dengan late cut off time.

2.

Pencairan Bank Garansi dapat didasarkan atas surat pernyataan
wanprestasi dari Penerima Jaminan (Beneficiary). Bank OCBC NISP
tetap dapat melakukan pembayaran walaupun terjadi dispute antara
Applicant dan Beneficiary atas surat pernyataan wanprestasi
tersebut.
Dalam hal jaminan Nasabah tidak dapat mencukupi untuk
menyelesaikan kewajiban atas klaim Bank Garansi, Bank OCBC NISP
dapat mencatat kewajiban itu sebagai kredit bermasalah yang akan
dikenakan denda sesuai ketentuan berlaku dan tercatat dalam
Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK).

Persyaratan dan Tata Cara
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Memiliki rekening giro di Bank OCBC NISP
Memiliki fasilitas penerbitan Bank Garansi atau dicover oleh cash collateral 100%
Melengkapi dokumen Syarat Ketentuan Produk dan Layanan Trade
Melengkapi dokumen Formulir Penerbitan Garansi
Menyerahkan underlying document yang sesuai
Menyerahkan Surat Kuasa Produk dan Layanan Trade

Informasi Tambahan
1.
2.

Notaris maupun asuransi yang akan digunakan harus merupakan Notaris dan Asuransi Rekanan Bank OCBC NISP
Informasi lain mengenai biaya, manfaat, dan risiko dapat diakses melalui website resmi Bank OCBC NISP

Disclaimer (penting untuk dibaca):
1. Anda dengan ini menyatakan telah membaca, menerima penjelasan, mengerti dan memahami produk dan/atau layanan sesuai Ringkasan
Informasi Produk dan/atau Layanan (“Ringkasan”) ini dan telah mengetahui, memahami serta menerima segala konsekuensi dari produk dan/atau
layanan termasuk seluruh manfaat, risiko dan biaya-biaya yang melekat.
2. Ringkasan ini hanya merupakan sarana informasi, tidak dimaksudkan sebagai penawaran resmi atas suatu produk dan/atau layanan. Jika
terdapat perbedaan antara Ringkasan ini dengan perjanjian dan/atau syarat dan ketentuan terkait dengan produk dan/atau layanan
(“Perjanjian”), maka yang berlaku adalah Perjanjian.
3. Bank OCBC NISP berhak menolak permohonan produk dan/atau layanan Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan perundangundangan yang berlaku.
4. Anda wajib membaca dengan teliti Ringkasan ini dan dapat menghubungi Bank OCBC NISP dalam hal terdapat pertanyaan lebih lanjut
mengenai produk dan/atau layanan yang terdapat dalam Ringkasan ini.
5. Ringkasan ini telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
Pertanyaan dan pengaduan dapat disampaikan melalui:
Business Banking Call Center : : 1500-999 #2 (Cellular Phone)
email : tradeservice.supplychain@ocbcnisp.com

PT. Bank OCBC NISP, Tbk terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan
merupakan peserta penjaminan LPS

Tanggal
Cetak
01/12/2020

