SYARAT DAN KETENTUAN
Peminjam tertarik untuk mengajukan pinjaman melalui platform yang ditawarkan dan diberikan oleh
Fasilitator (selanjutnya disebut “Pembiayaan”) dan untuk itu Peminjam menjamin kepada Perusahaan
bahwa Peminjam akan memenuhi persyaratan sebagai berikut :
A. Persyaratan Minimum
1. Peminjam adalah Warga Negara Indonesia dan tunduk secara sah terhadap Hukum Negara
Republik Indonesia;
2. Usia Pemohon Pinjaman adalah diatas 21 tahun saat mengajukan Pinjaman;
3. Pendapatan Peminjam harus sama dengan atau lebih dari Rp. 2,000,000 (dua juta rupiah)
4. Alamat di Kartu Tanda Penduduk Peminjam harus sama dengan domisili Peminjam secara
aktual;
B. Syarat & Ketentuan
1. Peminjam telah setuju terhadap Syarat dan Ketentuan yakni sebagai berikut :
a. Peminjam harus terdaftar terlebih dahulu yang dapat dilakukan melalui platform untuk
mengajukan Pinjaman;
b. Peminjam harus memberikan data yang dipersyaratkan oleh Perusahaan untuk
mengajukan Pinjaman;
c. Data yang diajukan oleh Peminjam dalam mengajukan pinjaman adalah Data Diri
Peminjam, Nomor Kartu Tanda Penduduk, Nomor Rekening Bank;
d. Jumlah Pinjaman dinyatakan dalam Rupiah.
e. Tenor Pinjaman dinyatakan dalam Hari Kalender
f. Jenis pinjaman adalah Pinjaman Tanpa Jaminan
g. Jangka waktu pinjaman adalah 30 (tiga puluh) hari
h. Peminjam akan bertanggung jawab atas ketepatan informasi yang diberikan pada saat
pengajuan pinjaman;
i. Peminjam akan melakukan pembayaran atas fasilitas pinjaman Pribadi yang telah
diberikan oleh Perusahaan sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan dan
disepakati oleh Peminjam;
j. Peminjam tidak terlibat baik secara langsung dana tau tidak langsung dengan jaringan
terorisme, Organisasi Kejahatan, SIndikat Pencucian Uang, dan hal – hal lain yang
melawan hukum;
k. Peminjam tidak dalam sengketa atau tersangkut apapun juga atau yang menurut
Peminjam akan menjadi ancaman dikemudian hari yang dapat mempengaruhi kondisi
keuangan Peminjam didalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini;
l. Peminjam tidak dapat mengalihkan setiap hak-hak dan/atau kewajiban-kewajiban yang
dimilikinya dalam Perjanjian ini baik sebagian maupun seluruhnya kepada pihak lain tanpa

persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Perusahaan. Peminjam dengan ini memberikan
persetujuan kepada Perusahaan untuk mengalihkan setiap hak-hak dan/atau kewajibankewajiban yang dimilikinya dalam Perjanjian ini baik sebagian maupun seluruhnya kepada
pihak lain.
m. Peminjam setuju untuk menerima sms dari Perusahaan dalam hal berkaitan dengan
access code yang dipergunakan untuk melakukan konfirmasi pinjaman, Pemberitahuan,
promosi dan hal – hal lain yang dapat dilakukan melalui SMS.
n. Setiap komunikasi, informasi, pemberitahuan yang berkaitan dengan Perjanjian ini maka
dapat disampaikan melalui :
Customer Service Perusahaan :
Phone : (021) – 80625551
E-Mail : support@crediton.id

