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

:

PT. Bank OCBC NISP Tbk

Jenis Produk
Deskripsi Produk

Nama Produk
Mata Uang

:
:

Clean Negotiation
IDR / Valuta Asing yang tersedia di
Bank OCBC NISP

:
:

Trade Finance dan Supply Chain
Pembiayaan untuk eksportir/penjual,
dengan memberikan percepatan
pembayaran berdasarkan
pengambilalihan wesel atau dokumen
ekspor/penjualan yang dipresentasikan
dalam keadaan sesuai dengan LC/SKBDN
(clean/no discrepancy)

Fitur Utama
Suku bunga

Sesuai keputusan Bank OCBC NISP,
dikenakan secara diskonto

Jangka waktu pembiayaan Maksimal 360 hari
untuk wesel
usance/berjangka
1.
2.
3.
4.

Besar pembiayaan

Nilai dokumen dikurangi bunga diskonto

Dokumen pencairan

Wesel atau dokumen ekspor/penjualan
berdasarkan LC/SKBDN

Dana hasil pencairan

Dikreditkan ke rekening nasabah

Pengambilalihan wesel dan/atau dokumen ekspor/penjualan dilakukan dengan kondisi with recourse kepada nasabah
Hanya dapat dilakukan apabila LC/SKBDN diterbitkan oleh Bank yang masih memiliki Bank limit
Pembebanan komisi negosiasi dilakukan satu kali di depan, mengurangi pembiayaan terhadap nilai dokumen
Pendebetan biaya bank koresponden dilakukan saat penerimaan hasil ekspor/penjualan

Biaya - Biaya
Biaya Pengajuan Pinjaman
Biaya Materai

Biaya Transaksi

Sesuai informasi lebih lanjut dari
Bank OCBC NISP

Biaya Advise

USD 25 atau IDR 350.000

Biaya Negosiasi

0,25% min.setara dengan USD 50
atau IDR 700.000

Biaya Bank Koresponden

Dikenakan sesuai tagihan

Manfaat

Risiko

1. Mempercepat penerimaan dana pembayaran atas barang yang
dijual.
2. Membantu Nasabah mengelola arus kas
3. Meningkatkan posisi tawar yang baik dengan Buyer
4. Dibantu oleh staf specialist yang capable dan berpengalaman
5. Proses same day dengan late cut off time

1.

2.

Transaksi dilaksanakan secara with recourse, sehingga apabila Issuing
Bank tidak melakukan pembayaran terhadap LC/SKDBN yang dibiayai
Bank, maka pinjaman menjadi beban nasabah
Adanya biaya tambahan berupa biaya Bank koresponden yang
sebelumnya tidak dapat diinformasikan jumlahnya kepada nasabah,
dan akan didebet saat penerimaan hasil ekspor/penjualan dibayarkan
oleh Bank Penerbit LC/SKBDN

3.

Risiko yang timbul terkait dengan fasilitas trade dalam valuta asing.
Atas kewajiban tersebut dapat muncul perubahan nilai dalam Rupiah
sesuai dengan fluktuasi nilai tukar/ kurs

4.

Risiko terkait dengan pemanfaatan pihak ketiga dalam menjalankan
transaksi Trade Finance, termasuk namun tidak terbatas penggunaan
koresponden bank dan jasa kurir pengangkutan

5.

Dalam hal proses with recourse gagal dilaksanakan, maka Bank dapat
mencatatnya sebagai tunggakan nasabah dan akan tercatat dalam
Sistem Layanan Informasi Kredit (SLIK)

Persyaratan dan Tata Cara
1. Melengkapi dokumen Syarat Ketentuan Produk dan Layanan Trade
2. Melengkapi Formulir Penyerahan Dokumen ekspor
3. Menyerahkan Surat Kuasa Layanan Trade Finance

Informasi Tambahan
1. 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
Dokumen
01/12/2020

