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

: PT. Bank OCBC NISP Tbk
: Outward Documentary Collection
: IDR / Valuta Asing yang tersedia di Bank OCBC NISP

Jenis Produk
Deskripsi Produk

: Trade Finance dan Supply Chain
: Layanan penagihan dokumen berdasarkan
transaksi Documentary Collection kepada
Pembeli/Importir sesuai dengan persyaratan
pembayaran yang disepakati oleh penjual dan
pembeli

Fitur Utama
1. Jenis Documentary Collection :
a. Document against payment (DP) adalah dokumen diberikan pada importer/ pembeli setelah dilakukan pembayaran pada Bank OCBC NISP.
b. Document against acceptance (DA) adalah dokumen diberikan pada importer/ pembeli setelah memberikan akseptasi pembayaran. Akseptasi diberikan
kepada Bank OCBC NISP untuk diteruskan pada eksportir/penjual.
2. Dalam layanan ini, Bank OCBC NISP akan meneruskan dokumen dari penjual ke pembeli dan meneruskan pembayaran dari pembeli ke penjual.
3. Layanan Outward Documentary Collection tunduk pada ketentuan Uniform Rules for Collection ICC Publication no. 522.

Biaya - Biaya
Biaya Pengajuan Pinjaman
Biaya Materai

Biaya Transaksi

Sesuai informasi lebih lanjut dari Bank OCBC NISP

Handling Fee

0,125% min.setara USD 50 atau IDR 700.000

Kurir Internasional

USD 35

Kurir Lokal

IDR 150.000 atau bebas biaya untuk antar
OCBC NISP di kota yang sama

Manfaat

Risiko

1. Memberikan rasa aman kepada importir bahwa dokumen hanya akan
dilepaskan apabila eksportir sudah melakukan pembayaran atau
memberikan surat akseptasi (janji bayar)
2. Tidak memerlukan fasilitas kredit

1.

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

3. Memiliki jaringan bank koresponden yang luas

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

Memiliki rekening giro di Bank OCBC NISP
Menyerahkan Formulir Penyerahan Dokumen Ekspor
Menandatangani Syarat dan Ketentuan Layanan dan Produk Trade
Menyerahkan underlying dokumen yang sesuai dengan persyaratan yang berlaku

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 perundang-undangan
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

