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PENGUMUMAN

Bpk/Ibu Nasabah Yth.
Bersama ini kami sampaikan informasi perihal

pembayaran angsuran pinjaman sebagai berikut:

• BRI telah menawarkan keringanan
(restrukturisasi) kepada nasabah debitur dalam
bentuk penundaan pembayaran kewajiban.

• Keringanan tersebut disediakan dalam beberapa
bentuk disesuaikan dengan kondisi debitur dan
atau usaha debitur sehingga lebih memudahkan
dan tidak memberatkan nasabah debitur.

Untuk keterangan lebih lanjut, Bapak/ Ibu dapat
menghubungi petugas pemasaran kami yaitu

Mantri dan Kepala Unit serta RM/AO di Kantor BRI 
terdekat.

Terima kasih,
Manajemen Bank BRI
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Bersama ini kami sampaikan informasi perihal

pembayaran angsuran pinjaman sebagai berikut:
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PT BANK CENTRAL ASIA TBK 
Kantor Pusat: Menara BCA Grand Indonesia, Jl. MH Thamrin No. 1 Jakarta 10310 Tel. (021) 2358-8000 Fax. (021) 2358-8300 

INFORMASI 
 

 
PENGUMUMAN 

 
 

Kepada  
Yth. Bapak/Ibu Nasabah BCA, 
 
Sehubungan dengan kondisi terkini terkait pandemik COVID-19, BCA sangat prihatin dan 
berempati mendalam. Kami pada prinsipnya mendukung penuh kebijakan pemerintah dalam 
upaya mencegah dan menanggulangi pandemik COVID-19.  
 
Sebagai bentuk dukungan BCA terhadap kebijakan pemerintah yang tercatat dalam ketentuan 
POJK Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan 
Countercyclical, berikut kami sampaikan informasi sbb: 
 

 BCA memberikan keringanan kepada nasabah debitur yang terdampak COVID-19 dalam 
bentuk penyesuaian pembayaran kewajiban. 

 BCA memberikan keringanan/restrukturisasi dalam beberapa bentuk yang disesuaikan 
dengan kondisi debitur dan atau usaha debitur.  

 
Untuk informasi lebih lanjut, nasabah dapat menghubungi Kantor Cabang terdekat; atau 
contact center Halo BCA melalui 1500888, WA Halo BCA 0811 1500 998, twitter @halobca atau 
webchat www.bca.co.id.   
 
Demikian dapat kami sampaikan.  
 
Terima kasih telah menjadi nasabah setia BCA.  
Semoga kita semua sehat dan dapat melewati ini bersama.  
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PT BANK CENTRAL ASIA TBK
Kantor Pusat: Menara BCA Grand Indonesia, Jl. MH Thamrin No. 1 Jakarta 10310 Tel. (021) 2358-8000 Fax. (021) 2358-8300

INFORMASI

PENGUMUMAN

Kepada 
Yth. Bapak/Ibu Nasabah BCA,

Sehubungan dengan kondisi terkini terkait pandemik COVID-19, BCA sangat prihatin dan 
berempati mendalam. Kami pada prinsipnya mendukung penuh kebijakan pemerintah dalam 
upaya mencegah dan menanggulangi pandemik COVID-19. 

Sebagai bentuk dukungan BCA terhadap kebijakan pemerintah yang tercatat dalam ketentuan 
POJK Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan 
Countercyclical, berikut kami sampaikan informasi sbb:

 BCA memberikan keringanan kepada nasabah debitur yang terdampak COVID-19 dalam 
bentuk penyesuaian pembayaran kewajiban.

 BCA memberikan keringanan/restrukturisasi dalam beberapa bentuk yang disesuaikan 
dengan kondisi debitur dan atau usaha debitur.

Untuk informasi lebih lanjut, nasabah dapat menghubungi Kantor Cabang terdekat; atau 
contact center Halo BCA melalui 1500888, WA Halo BCA 0811 1500 998, twitter @halobca atau 
webchat www.bca.co.id.

Demikian dapat kami sampaikan. 

Terima kasih telah menjadi nasabah setia BCA. 
Semoga kita semua sehat dan dapat melewati ini bersama. 
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TATA CARA PENGAJUAN RESTRUKTURISASI KREDIT 
 
Sehubungan dengan pandemi virus Covid-19 yang secara umum berdampak pada aktivitas ekonomi 
masyarakat dan dunia usaha, maka sesuai dengan arahan Otoritas Jasa Keuangan dalam Peraturan 
Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 11 /POJK.03/2020 Tentang Stimulus 
Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus 
Disease 2019, sebagai bentuk dukungan Bank terhadap langkah pemberian stimulus perekonomian 
yang dilakukan Pemerintah, Bank bermaksud memberikan keringanan kepada Debitur Bank dalam 
bentuk Restrukturisasi Kredit dengan penjelasan sebagai berikut : 

 

1. Prioritas Debitur yang mendapat keringanan memenuhi persyaratan minimal sebagai berikut : 

a. Debitur terkena dampak langsung Covid-19 dengan nilai kredit di bawah Rp.10 Milyar 
untuk pekerja informal, berpenghasilan harian, usaha mikro dan kecil. 

b. Debitur tidak memiliki tunggakan atau jika terdapat tunggakan tidak lebih dari 90 hari 
terhitung sampai dengan 1 April 2020. 

c. Debitur dapat mengajukan restrukturisasi kredit untuk jangka waktu hingga 1 tahun 
dalam bentuk penundaan, pengurangan bunga, perpanjangan waktu atau hal lain yang 
ditetapkan oleh Bank. 

d. Debitur mengajukan permohonan restrukturisasi kredit kepada Bank dengan mengisi 
formulir permohonan dan mengembalikannya melalui email kepada Relationship Officer 
Bank. 

e. Jika dilakukan secara kolektif misalkan melalui perusahaan maka direksi wajib 
memvalidasi data yang diberikan kepada Bank. 

2. Bagi Debitur yang tidak termasuk angka 1 tersebut di atas, maka pengajuan restrukturisasi 
kredit akan diproses mengikuti kebijakan restrukturisasi kredit yang secara umum berlaku di 
Bank. Debitur dapat mengkomunikasikan / mengkonsultasikan hal ini terlebih dahulu melalui 
email, WA atau telepon dengan Relationship Officer Bank. 

3. Debitur diminta untuk selalu mengikuti informasi resmi dari bank, dan tidak mempercayai 
informasi yang bersifat hoax, dan melaporkan kepada bank apabila terdapat pihak debt collector 
yang melakukan teror. 

4. Restrukturisasi kredit wajib dilakukan dengan penuh tanggungjawab oleh para pihak baik 
Debitur maupun Bank. 

5. Hal-hal lain yang belum diatur dalam pengumuman ini diatur dalam kebijakan dan prosedur 
Bank. 

6. Debitur diminta untuk mengkonfirmasi ke Bank apabila terdapat permintaan biaya dari pihak-
pihak yang tidak bertanggung jawab terkait pengajuan ini. 

PT Bank Nationalnobu Tbk terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan 

No. : 073/Corp/Peng/III/2020 
Berlaku sejak : 30 Maret 2020 
Sampai dengan : Pemberitahuan Berikutnya 
 

Keterangan lebih lanjut hubungi Relationship Officer Anda atau  :  

1500 – 278 | nobucall@nobubank.com 
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TATA CARA PENGAJUAN RESTRUKTURISASI KREDIT
Sehubungan dengan pandemi virus Covid-19 yang secara umum berdampak pada aktivitas ekonomi
masyarakat dan dunia usaha, maka sesuai dengan arahan Otoritas Jasa Keuangan dalam Peraturan
Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 11 /POJK.03/2020 Tentang Stimulus
Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus
Disease 2019, sebagai bentuk dukungan Bank terhadap langkah pemberian stimulus perekonomian
yang dilakukan Pemerintah, Bank bermaksud memberikan keringanan kepada Debitur Bank dalam
bentuk Restrukturisasi Kredit dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Prioritas Debitur yang mendapat keringanan memenuhi persyaratan minimal sebagai berikut :

a. Debitur terkena dampak langsung Covid-19 dengan nilai kredit di bawah Rp.10 Milyar
untuk pekerja informal, berpenghasilan harian, usaha mikro dan kecil.

b. Debitur tidak memiliki tunggakan atau jika terdapat tunggakan tidak lebih dari 90 hari
terhitung sampai dengan 1 April 2020.

c. Debitur dapat mengajukan restrukturisasi kredit untuk jangka waktu hingga 1 tahun
dalam bentuk penundaan, pengurangan bunga, perpanjangan waktu atau hal lain yang
ditetapkan oleh Bank.

d. Debitur mengajukan permohonan restrukturisasi kredit kepada Bank dengan mengisi
formulir permohonan dan mengembalikannya melalui email kepada Relationship Officer
Bank.

e. Jika dilakukan secara kolektif misalkan melalui perusahaan maka direksi wajib
memvalidasi data yang diberikan kepada Bank.

2. Bagi Debitur yang tidak termasuk angka 1 tersebut di atas, maka pengajuan restrukturisasi
kredit akan diproses mengikuti kebijakan restrukturisasi kredit yang secara umum berlaku di
Bank. Debitur dapat mengkomunikasikan / mengkonsultasikan hal ini terlebih dahulu melalui
email, WA atau telepon dengan Relationship Officer Bank.

3. Debitur diminta untuk selalu mengikuti informasi resmi dari bank, dan tidak mempercayai
informasi yang bersifat hoax, dan melaporkan kepada bank apabila terdapat pihak debt collector
yang melakukan teror.

4. Restrukturisasi kredit wajib dilakukan dengan penuh tanggungjawab oleh para pihak baik
Debitur maupun Bank.

5. Hal-hal lain yang belum diatur dalam pengumuman ini diatur dalam kebijakan dan prosedur
Bank.

6. Debitur diminta untuk mengkonfirmasi ke Bank apabila terdapat permintaan biaya dari pihak-
pihak yang tidak bertanggung jawab terkait pengajuan ini.

PT Bank Nationalnobu Tbk terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

No. : 073/Corp/Peng/III/2020
Berlaku sejak : 30 Maret 2020
Sampai dengan : Pemberitahuan Berikutnya

Keterangan lebih lanjut hubungi Relationship Officer Anda atau  : 

1500 – 278 | nobucall@nobubank.com
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Kepada Nasabah Bank Victoria,

Dalam upaya mendukung kebijakan Otoritas Jasa Keuangan mengenai stimulus 
perekonomian terkait pandemic COVID-19, manajemen Bank Victoria secara aktif 
terus memonitor kondisi Nasabah yang terdampak, baik secara langsung maupun 
tidak langsung oleh pandemic COVID-19. 

Sehubungan dengan hal tersebut, Manajemen Bank Victoria akan memberikan 
kebijaksanaan terhadap Nasabah terdampak yang disesuaikan dengan kondisi 
dari masing-masing Nasabah. Bagi Nasabah yang saat ini mengalami masalah 
dalam menjalankan usahanya akibat dari COVID-19 ini, kiranya dapat berkomunikasi 
dengan Bank Victoria baik melalui Kantor-Kantor Cabang/Cabang Pembantu 
kami atau Kantor Pusat yang selama ini melayani bapak/ibu sekalian.

Sementara penyesuaian ini sedang kami lakukan, kami menghimbau agar kewajiban 
Nasabah tetap berjalan sesuai perjanjian yang telah disepakati.

Sebagai informasi, kami juga telah mengurangi jumlah Kantor-Kantor Cabang/Cabang 
Pembantu yang beroperasi dalam rangka mendukung physical distancing. Untuk 
itu Nasabah dapat memanfaatkan transaksi bebas biaya melalui fasilitas 
Internet Banking & Mobile Banking (IBMB) Bank Victoria.

Informasi lebih lanjut dapat dilihat pada website resmi Bank Victoria di 
www.victoriabank.co.id atau melalui call centre Bank Victoria 1500977 dan email 
customercare@victoriabank.co.id.

Atas nama Bank Victoria, Kami berterima kasih atas kepercayaan seluruh Nasabah 
untuk terus bertransaksi bersama kami. Bank Victoria bertekad untuk selalu memberikan 
pelayanan terbaik kepada Nasabah. Marilah kita berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa 
agar kesulitan ini dapat segera berlalu. 

1500977 BankVictoriaIDwww.victoriabank.co.id bankvictoria

Salam hangat,

Manajemen Bank Victoria
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dalam menjalankan usahanya akibat dari COVID-19 ini, kiranya dapat berkomunikasidalam menjalankan usahanya akibat dari COVID-19 ini, kiranya dapat berkomunikasidalam menjalankan usahanya akibat dari COVID-19 ini, kiranya dapat berkomunikasi
dengan Bank Victoria baik melalui Kantor-Kantor Cabang/Cabang Pembantu dengan Bank Victoria baik melalui Kantor-Kantor Cabang/Cabang Pembantu dengan Bank Victoria baik melalui Kantor-Kantor Cabang/Cabang Pembantu 
kami atau Kantor Pusat yang selama ini melayani bapak/ibu sekalian.kami atau Kantor Pusat yang selama ini melayani bapak/ibu sekalian.

Sementara penyesuaian ini sedang kami lakukan, kami menghimbau agar kewajibanSementara penyesuaian ini sedang kami lakukan, kami menghimbau agar kewajiban
Nasabah tetap berjalan sesuai perjanjian yang telah disepakati.

Sebagai informasi, kami juga telah mengurangi jumlah Kantor-Kantor Cabang/CabangSebagai informasi, kami juga telah mengurangi jumlah Kantor-Kantor Cabang/Cabang
Pembantu yang beroperasi dalam rangka mendukung physical distancing. Untuk  Untuk 
itu Nasabah dapat memanfaatkan transaksi bebas biaya melalui fasilitas itu Nasabah dapat memanfaatkan transaksi bebas biaya melalui fasilitas 
Internet Banking & Mobile Banking (IBMB) Bank Victoria.

Informasi lebih lanjut dapat dilihat pada website resmi Bank Victoria di
www.victoriabank.co.id atau melalui call centre Bank Victoria 1500977 dan email 
customercare@victoriabank.co.id.

Atas nama Bank Victoria, Kami berterima kasih atas kepercayaan seluruh Nasabah Atas nama Bank Victoria, Kami berterima kasih atas kepercayaan seluruh Nasabah 
untuk terus bertransaksi bersama kami. Bank Victoria bertekad untuk selalu memberikanuntuk terus bertransaksi bersama kami. Bank Victoria bertekad untuk selalu memberikan
pelayanan terbaik kepada Nasabah. Marilah kita berdoa kepada pelayanan terbaik kepada Nasabah. Marilah kita berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa
agar kesulitan ini dapat segera berlalu. agar kesulitan ini dapat segera berlalu. 

1500977 BankVictoriaIDwww.victoriabank.co.idwww.victoriabank.co.id bankvictoria

Salam hangat,

Manajemen Bank VictoriaManajemen Bank Victoria
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Pengumuman 
Kebijakan Restrukturisasi terkait Pandemi 

COVID-19 
 

Nasabah IBK Bank Indonesia yang terhormat, 

Dengan memperhatikan dampak wabah virus Corona (COVID-19) IBK Bank Indonesia 
memberikan dukungan terhadap kebijakan pemerintah yang diatur dalam POJK                                            
No. 11/POJK.03/2020 tentang pemberian kelonggaran/relaksasi kredit, dengan ini kami 
sampaikan sebagai berikut : 

 
1. Relaksasi kredit diberikan kepada debitur yang terdampak secara langsung maupun 

tidak langsung COVID-19, termasuk bagi pelaku UMKM. 
2. Pola restrukturisasi kredit diberikan sesuai ketentuan Bank dengan 

mempertimbangkan analisa Bank dan kemampuan debitur. 
3. Rekstrukturisasi kredit dapat diberikan setelah ada kesepakatan antara debitur dan 

Bank sesuai dengan kondisi dan profil debitur yang terdampak wabah COVID-19. 
4. Debitur dapat mengajukan permohonan restrukturisasi dengan melampirkan 

dokumen yang lengkap dan menghubungi Branch Manager/Staff IBK Indonesia yang 
melayani anda selama ini tanpa harus datang ke Bank untuk menghindari kontak fisik. 

5. Selama pengajuan relaksasi pembiayaan diproses, diharapkan debitur tetap 
melakukan pembayaran tepat waktu sesuai perjanjian awal agar terhindar dari 
pengenaan denda dan konsekuensi lainnya sesuai perjanjian pembiayaan. 

6. Periode relaksasi ini sampai dengan tanggal 31 Maret 2021 
 
 

Terima kasih atas kepercayaan dan kerjasamanya, tetap jaga kesehatan 

 

 

 
PT. Bank IBK Indonesia Tbk 
Head Office : 
Wisma GKBI Suite Lt. 19-01 
Jl. Jend. Sudirman No. 28 
Jakarta Pusat 10210 
Tel : (021) 57908888 Fax : (021) 57906888 

 
  

PT. Bank IBK Indonesia Tbk merupakan peserta penjaminan LPS 

PT. Bank IBK Indonesia Tbk terdaftar dan diawasi oleh OJK 
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Pengumuman
Kebijakan Restrukturisasi terkait Pandemi 

COVID-19

Nasabah IBK Bank Indonesia yang terhormat,

Dengan memperhatikan dampak wabah virus Corona (COVID-19) IBK Bank Indonesia 
memberikan dukungan terhadap kebijakan pemerintah yang diatur dalam POJK                                            
No. 11/POJK.03/2020 tentang pemberian kelonggaran/relaksasi kredit, dengan ini kami 
sampaikan sebagai berikut :

1. Relaksasi kredit diberikan kepada debitur yang terdampak secara langsung maupun 
tidak langsung COVID-19, termasuk bagi pelaku UMKM.

2. Pola restrukturisasi kredit diberikan sesuai ketentuan Bank dengan 
mempertimbangkan analisa Bank dan kemampuan debitur.

3. Rekstrukturisasi kredit dapat diberikan setelah ada kesepakatan antara debitur dan 
Bank sesuai dengan kondisi dan profil debitur yang terdampak wabah COVID-19.

4. Debitur dapat mengajukan permohonan restrukturisasi dengan melampirkan 
dokumen yang lengkap dan menghubungi Branch Manager/Staff IBK Indonesia yang 
melayani anda selama ini tanpa harus datang ke Bank untuk menghindari kontak fisik.

5. Selama pengajuan relaksasi pembiayaan diproses, diharapkan debitur tetap 
melakukan pembayaran tepat waktu sesuai perjanjian awal agar terhindar dari 
pengenaan denda dan konsekuensi lainnya sesuai perjanjian pembiayaan.

6. Periode relaksasi ini sampai dengan tanggal 31 Maret 2021

Terima kasih atas kepercayaan dan kerjasamanya, tetap jaga kesehatan

PT. Bank IBK Indonesia Tbk
Head Office :
Wisma GKBI Suite Lt. 19-01
Jl. Jend. Sudirman No. 28
Jakarta Pusat 10210
Tel : (021) 57908888 Fax : (021) 57906888

PT. Bank IBK Indonesia Tbk merupakan peserta penjaminan LPS

PT. Bank IBK Indonesia Tbk terdaftar dan diawasi oleh OJK
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                                                                                                      Bank Mega terdaftar dan diawasi oleh OJK dan merupakan peserta  penjamin LPS 

 

 

PENGUMUMAN 
Seluruh Debitur Setia yang kami hormati, 

Menindaklanjuti POJK No.11/POJK.03/ 2020, bersama ini kami sampaikan  
informasi perihal keringanan  pembayaran angsuran fasilitas pinjaman sebagai 
berikut: 
 
1. Bank Mega dapat memberikan relaksasi (keringanan) terhadap fasilitas 

pinjaman kepada Debitur yang terdampak wabah Covid-19 dalam bentuk 
keringanan pembayaran angsuran bagi Debitur yang merupakan pekerja 
informal atau UMKM dengan nilai kredit dibawah Rp10 milyar, dan tidak 
memiliki tunggakan, atau jika terdapat tunggakan tidak lebih dari 90 hari 
terhitung sampai 1 April 2020. 
 

2. Bagi Debitur dengan pinjaman diatas Rp10 M yang terdampak pada Covid-19 
dapat mengajukan relaksasi fasilitas pinjaman namun akan dievaluasi sesuai 
dengan persyaratan yang ditetapkan oleh Bank Mega dan sesuai dengan 
ketentuan POJK. 

 
3. Relaksasi (keringanan) pembayaran angsuran dapat diberikan setelah ada 

kesepakatan antara debitur dengan Bank sesuai dengan sektor ekonomi, kriteria 
dan kondisi debitur yang terdampak wabah Covid-19 dengan tetap mengacu 
kepada ketentuan OJK dan Bank. 

 
4. Debitur dapat mengajukan permohonan relaksasi (keringanan) dengan 

menghubungi Relationship Manager atau Petugas Bank Mega yang melayani 
debitur selama ini tanpa harus datang ke Bank untuk menghindari kontak fisik.  

 
5. Bagi Debitur yang telah mendapatkan persetujuan relaksasi agar melakukan 

pembayaran angsuran pinjaman dengan penuh tanggung jawab sesuai 
perjanjian relaksasi yang disepakati bersama. 

 
6. Debitur yang tidak masuk dalam kriteria untuk mendapatkan relaksasi agar 

tetap bertanggung jawab dalam melakukan pembayaran angsuran pinjaman 
sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati bersama sebelumnya. 

 
7. Kami menghimbau agar Debitur selalu mengikuti informasi resmi dari Bank 

Mega dan tidak mudah percaya kepada informasi yang bersifat HOAX. 
 
Terima kasih atas kepercayaan dan kesetiaan Anda menjadi Debitur Bank Mega. 

 
 

PT Bank Mega Tbk 
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                                                                                                     Bank Mega terdaftar dan diawasi oleh OJK dan merupakan peserta penjamin LPS

PENGUMUMAN
Seluruh Debitur Setia yang kami hormati,

Menindaklanjuti POJK No.11/POJK.03/ 2020, bersama ini kami sampaikan  
informasi perihal keringanan pembayaran angsuran fasilitas pinjaman sebagai 
berikut:

1. Bank Mega dapat memberikan relaksasi (keringanan) terhadap fasilitas 
pinjaman kepada Debitur yang terdampak wabah Covid-19 dalam bentuk 
keringanan pembayaran angsuran bagi Debitur yang merupakan pekerja 
informal atau UMKM dengan nilai kredit dibawah Rp10 milyar, dan tidak 
memiliki tunggakan, atau jika terdapat tunggakan tidak lebih dari 90 hari 
terhitung sampai 1 April 2020.

2. Bagi Debitur dengan pinjaman diatas Rp10 M yang terdampak pada Covid-19 
dapat mengajukan relaksasi fasilitas pinjaman namun akan dievaluasi sesuai 
dengan persyaratan yang ditetapkan oleh Bank Mega dan sesuai dengan 
ketentuan POJK.

3. Relaksasi (keringanan) pembayaran angsuran dapat diberikan setelah ada 
kesepakatan antara debitur dengan Bank sesuai dengan sektor ekonomi, kriteria 
dan kondisi debitur yang terdampak wabah Covid-19 dengan tetap mengacu 
kepada ketentuan OJK dan Bank.

4. Debitur dapat mengajukan permohonan relaksasi (keringanan) dengan 
menghubungi Relationship Manager atau Petugas Bank Mega yang melayani 
debitur selama ini tanpa harus datang ke Bank untuk menghindari kontak fisik. 

5. Bagi Debitur yang telah mendapatkan persetujuan relaksasi agar melakukan 
pembayaran angsuran pinjaman dengan penuh tanggung jawab sesuai 
perjanjian relaksasi yang disepakati bersama.

6. Debitur yang tidak masuk dalam kriteria untuk mendapatkan relaksasi agar 
tetap bertanggung jawab dalam melakukan pembayaran angsuran pinjaman
sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati bersama sebelumnya.

7. Kami menghimbau agar Debitur selalu mengikuti informasi resmi dari Bank 
Mega dan tidak mudah percaya kepada informasi yang bersifat HOAX.

Terima kasih atas kepercayaan dan kesetiaan Anda menjadi Debitur Bank Mega.

PT Bank Mega Tbk
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Nasabah yang terhormat,

Menunjuk kepada POJK No.11/POJK.03/2020 yang mengatur kebijakan      
relaksasi kredit termasuk debitur UMKM, dengan ini disampaikan sebagai   
berikut :

Demikian disampaikan dan terima kasih telah menjadi nasabah BAGI.

Jakarta, 30 Maret 2020
Manajemen PT Bank Artha Graha Internasional Tbk.

PENGUMUMAN

Bank Artha Graha (BAGI) dapat mempertimbangkan memberikan relaksasi 
kredit kepada debitur yang terdampak COVID-19 dalam bentuk                        
restrukturisasi kredit antara lain perpanjangan jangka waktu kredit 
dan/atau penundaan pembayaran angsuran pokok pinjaman, sepanjang 
sesuai ketentuan dan analisa Bank.

Restrukturisasi kredit dapat diberikan setelah ada kesepakatan antara   
nasabah dan Bank.

Debitur dapat mengajukan permohonan restrukturisasi dengan                
menghubungi Account O�cer BAGI yang melayani Anda selama ini tanpa 
harus datang ke Bank untuk menghindari kontak �sik.

1.

2.

3.
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PENGUMUMUMAN 
 
Nasabah yang Terhormat, 
 
Sebagai bentuk dukungan PT Bank Commonwealth terhadap kebijakan pemerintah, bersama ini 
kami sampaikan informasi perihal relaksasi yang dapat diberikan kepada  debitur khususnya  UMKM  
yang terkena dampak  COVID-19 sebagai berikut: 
 
 PT Bank Commonwealth akan memberikan relaksasi kepada debitur yang terkena dampak 

COVID-19 sesuai dengan ketentuan Bank.  
 

 Bentuk relaksasi akan diberlakukan setelah debitur memenuhi ketentuan dan adanya 
kesepakatan antara debitur dan Bank. 

 
 Tata cara pengajuan relaksasi adalah sebagai berikut: 

o Pengajuan relaksasi dilakukan dengan cara mengisi formulir yang dapat diunduh dari 
website resmi PT Bank Commonwealth. 

o Pengembalian formulir dilakukan melalui email kami 
Sentra.Layanan.Kredit@commbank.co.id. 

o Persetujuan permohonan relaksasi akan diinformasikan oleh PT Bank Commonwealth 
melalui email. 

o Bagi debitur yang telah mendapatkan persetujuan relaksasi agar melakukan 
pembayaran dengan penuh tanggung jawab sesuai perjanjian relaksasi yang telah 
disepakati bersama. 

 
 Selama permohonan relaksasi kredit masih dalam proses diharapkan debitur dapat tetap 

melakukan pembayaran sesuai dengan perjanjian kredit yang berlaku. 
 

 Bagi debitur yang tidak terdampak wabah COVID-19 agar tetap melakukan pembayaran sesuai 
dengan perjanjian kredit. 
 

 Nasabah dihimbau agar selalu mengikuti informasi resmi dari PT Bank Commonwealth. 
 
Untuk keterangan lebih lanjut, Nasabah dapat menghubungi kami melalui email 
(Sentra.Layanan.Kredit@commbank.co.id). 
 
 
 
Hormat kami, 
Direksi PT Bank Commonwealth 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bank Umum

PENGUMUMUMAN
Nasabah yang Terhormat,

Sebagai bentuk dukungan PT Bank Commonwealth terhadap kebijakan pemerintah, bersama ini 
kami sampaikan informasi perihal relaksasi yang dapat diberikan kepada  debitur khususnya  UMKM  
yang terkena dampak  COVID-19 sebagai berikut:

 PT Bank Commonwealth akan memberikan relaksasi kepada debitur yang terkena dampak 
COVID-19 sesuai dengan ketentuan Bank. 

 Bentuk relaksasi akan diberlakukan setelah debitur memenuhi ketentuan dan adanya 
kesepakatan antara debitur dan Bank.

 Tata cara pengajuan relaksasi adalah sebagai berikut:
o Pengajuan relaksasi dilakukan dengan cara mengisi formulir yang dapat diunduh dari 

website resmi PT Bank Commonwealth.
o Pengembalian formulir dilakukan melalui email kami 

Sentra.Layanan.Kredit@commbank.co.id.
o Persetujuan permohonan relaksasi akan diinformasikan oleh PT Bank Commonwealth 

melalui email.
o Bagi debitur yang telah mendapatkan persetujuan relaksasi agar melakukan

pembayaran dengan penuh tanggung jawab sesuai perjanjian relaksasi yang telah 
disepakati bersama.

 Selama permohonan relaksasi kredit masih dalam proses diharapkan debitur dapat tetap 
melakukan pembayaran sesuai dengan perjanjian kredit yang berlaku.

 Bagi debitur yang tidak terdampak wabah COVID-19 agar tetap melakukan pembayaran sesuai 
dengan perjanjian kredit.

 Nasabah dihimbau agar selalu mengikuti informasi resmi dari PT Bank Commonwealth.

Untuk keterangan lebih lanjut, Nasabah dapat menghubungi kami melalui email 
(Sentra.Layanan.Kredit@commbank.co.id).

Hormat kami,
Direksi PT Bank Commonwealth
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PUBLIC 
 

 
 
 

PENGUMUMAN  
 
 
 
 
Kami siap membantu.  
 
Dengan merebaknya wabah Coronavirus 
(“COVID-19”), kami memahami bahwa 
banyak industri dan para nasabah yang 
terdampak. PT Bank HSBC Indonesia 
senantiasa membantu para nasabah 
untuk dapat melalui masa penuh 
tantangan ini. Sejalan dengan arahan 
OJK, dengan senang hati kami 
mengulurkan tangan untuk membantu 
meringankan beban Anda. 
 
Bila Anda mengalami dampak wabah 
COVID19, silakan hubungi RM atau 
telepon 1500 700 (Premier), 1500 808 
(Advance, Signature, Platinum, 
Cashback), 1500 501 (Retail Business 
Banking) dan 021-2551 4777 (Corporate 
clients) untuk mendapatkan solusi yang 
spesifik, sesuai tepat untuk Anda. 
 
Terima kasih atas kepercayaan Anda 
pada HSBC. Kami pastikan bahwa kami 
sepenuhnya berkomitmen untuk tetap 
memberikan solusi finansial terbaik bagi 
Anda. 

We are here to support you.  
 
In light of widespread Coronavirus 
(“COVID-19”), we understand that various 
industries and individuals are affected. PT 
Bank HSBC Indonesia will continue to 
support its customers and help them get 
through this challenging time. Aligned 
with the OJK guidelines, we are pleased 
to be extending a helping hand to offer a 
relief. 
 
 
If you’re impacted, please contact your 
RM or call 1500 700 (Premier), 1500 808 
(Advance, Signature, Platinum, 
Cashback), 1500 501 (Retail Business 
Banking) dan 021-2551 4777 (nasabah 
korporasi) to get your own specific, 
tailored and targeted solutions. 
 
 
Thank you for your trust in HSBC.  During 
this challenging time, rest assured we are 
fully committed to continuing to provide 
you with the best financial solutions.  

  
Hormat kami,  
 
Dewan Direksi 
PT Bank HSBC Indonesia  
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PUBLIC

PENGUMUMAN 

Kami siap membantu. 

Dengan merebaknya wabah Coronavirus 
(“COVID-19”), kami memahami bahwa 
banyak industri dan para nasabah yang 
terdampak. PT Bank HSBC Indonesia 
senantiasa membantu para nasabah 
untuk dapat melalui masa penuh 
tantangan ini. Sejalan dengan arahan 
OJK, dengan senang hati kami 
mengulurkan tangan untuk membantu 
meringankan beban Anda.

Bila Anda mengalami dampak wabah 
COVID19, silakan hubungi RM atau 
telepon 1500 700 (Premier), 1500 808 
(Advance, Signature, Platinum, 
Cashback), 1500 501 (Retail Business 
Banking) dan 021-2551 4777 (Corporate 
clients) untuk mendapatkan solusi yang 
spesifik, sesuai tepat untuk Anda.

Terima kasih atas kepercayaan Anda 
pada HSBC. Kami pastikan bahwa kami 
sepenuhnya berkomitmen untuk tetap 
memberikan solusi finansial terbaik bagi 
Anda.

We are here to support you. 

In light of widespread Coronavirus 
(“COVID-19”), we understand that various 
industries and individuals are affected. PT 
Bank HSBC Indonesia will continue to 
support its customers and help them get 
through this challenging time. Aligned 
with the OJK guidelines, we are pleased 
to be extending a helping hand to offer a 
relief.

If you’re impacted, please contact your 
RM or call 1500 700 (Premier), 1500 808 
(Advance, Signature, Platinum, 
Cashback), 1500 501 (Retail Business 
Banking) dan 021-2551 4777 (nasabah 
korporasi) to get your own specific, 
tailored and targeted solutions.

Thank you for your trust in HSBC.  During 
this challenging time, rest assured we are 
fully committed to continuing to provide 
you with the best financial solutions. 

Hormat kami, 

Dewan Direksi
PT Bank HSBC Indonesia 
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Nasabah Yang Terhormat, 
 
Sehubungan dengan situasi COVID-19 saat      
ini, PT Bank ICBC Indonesia mendukung 
arahan serta kebijakan pemerintah mengenai 
stimulus perekonomian nasional 
sebagaimana tercantum dalam Peraturan 
Otoritas Jasa Keuangan (POJK) 
No.11/POJK.03/2020. Dan selanjutnya dapat 
kami sampaikan: 
 
a. Bank akan mengikuti pelaksanaannya  

sesuai dengan POJK dimaksud. 
b. Debitur yang terdampak COVID-19 dapat 

menyampaikan informasi kepada Bank 
disertai dengan bukti-bukti pendukungnya 
melalui Relationship Manager masing-
masing tanpa harus datang ke Bank. 

c. Bank akan melakukan penilaian dan Analisa 
sesuai dengan ketentuan POJK tersebut 
diatas termasuk mengacu kepada prinsip 
kehati-hatian  dan manajemen risiko yang 
berlaku. 

d. Selama proses berlangsung debitur agar 
tetap melakukan pembayaran sesuai 
dengan perjanjian kredit yang ada.  

 
Demikian informasi ini kami sampaikan, atas 
perhatiannya kami ucapkan terima kasih. 
 
Salam, 
PT Bank ICBC Indonesia 

Dear Valued Customer, 
 
Due to the current situation of COVID-19, PT 
Bank ICBC Indonesia supports the  government 
direction and regulation regarding national 
economic stimulus as regulated in Financial 
Services Authority Regulation (POJK) 
No.11/POJK.03/2020. And furthermore, we 
informed that: 
 
 
a. Bank will follow the implementation based 

on  the above mentioned POJK. 
b. Debtors affected by COVID-19 can submit 

information to the Bank through the 
assigned Relationship Manager, does not 
need to come to the Bank premises. 
 

c. Bank will conduct an assessment and 
analyses according to the above mentioned 
POJK including refer to prevailing prudential 
principle and risk management. 

 
d. During the process, debtor shall continue to 

pay according to the existing credit 
agreement. 

 
Thank you very much for your kind attention. 
 
 
Regards, 
PT Bank ICBC Indonesia 

 

Bank Umum

Nasabah Yang Terhormat,

Sehubungan dengan situasi COVID-19 saat      
ini, PT Bank ICBC Indonesia mendukung 
arahan serta kebijakan pemerintah mengenai 
stimulus perekonomian nasional 
sebagaimana tercantum dalam Peraturan 
Otoritas Jasa Keuangan (POJK) 
No.11/POJK.03/2020. Dan selanjutnya dapat 
kami sampaikan:

a. Bank akan mengikuti pelaksanaannya 
sesuai dengan POJK dimaksud.

b. Debitur yang terdampak COVID-19 dapat 
menyampaikan informasi kepada Bank 
disertai dengan bukti-bukti pendukungnya 
melalui Relationship Manager masing-
masing tanpa harus datang ke Bank.

c. Bank akan melakukan penilaian dan Analisa
sesuai dengan ketentuan POJK tersebut 
diatas termasuk mengacu kepada prinsip 
kehati-hatian  dan manajemen risiko yang 
berlaku.

d. Selama proses berlangsung debitur agar 
tetap melakukan pembayaran sesuai 
dengan perjanjian kredit yang ada. 

Demikian informasi ini kami sampaikan, atas 
perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Salam,
PT Bank ICBC Indonesia

Dear Valued Customer,

Due to the current situation of COVID-19, PT 
Bank ICBC Indonesia supports the government 
direction and regulation regarding national 
economic stimulus as regulated in Financial 
Services Authority Regulation (POJK) 
No.11/POJK.03/2020. And furthermore, we 
informed that:

a. Bank will follow the implementation based 
on  the above mentioned POJK.

b. Debtors affected by COVID-19 can submit 
information to the Bank through the 
assigned Relationship Manager, does not assigned Relationship Manager, does not assigned Relationship Manager
need to come to the Bank premises.

c. Bank will conduct an assessment and 
analyses according to the above mentioned
POJK including refer to prevailing prudential 
principle and risk management.

d. During the process, debtor shall continue to 
pay according to the existing credit 
agreement.

Thank you very much for your kind attention.

Regards,
PT Bank ICBC Indonesia
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