
 
 

SYARAT DAN KETENTUAN UMUM PEMBIAYAAN MULTIGUNA  
DENGAN MENGGUNAKAN KARTU KREDIT 

 
Pasal 1: Definisi 
 
1. Angsuran berarti cicilan bulanan tetap berupa fitur BRILIAN dan/atau PINTAR. 

 
2. Biaya berarti jumlah tertentu yang dikenakan oleh Home Credit kepada Pemegang Kartu sehubungan dengan 

Kartu. Jenis dan tarif Biaya dapat dilihat di www.homecredit.co.id/kartukredit. 
 

3. BRILIAN by Home Credit berarti suatu fasilitas di mana transaksi pembelanjaan yang dilakukan dengan 
menggunakan Kartu dikonversikan ke Angsuran berdasarkan ketentuan khusus yang disetujui berdasarkan 
permintaan Pemegang Kartu melalui telpon atau mobile application. 
 

4. Bunga berarti jumlah tertentu yang ditagihkan oleh Home Credit dengan perhitungan bunga sebagaimana 
dimaksud dalam Daftar Bunga dan Biaya. 

 
5. Cashback berarti suatu perolehan atau kredit yang didapat saat melakukan suatu Transaksi di Pedagang 

(Merchant) yang diatur dengan syarat dan ketentuan khusus. 
 
6. Data Pribadi berarti informasi identitas pribadi Pemegang Kartu (publik atau pribadi), dokumen, pekerjaan, posisi 

keuangan, sidik jari, foto dan data serta profil media sosial, yang secara sukarela diberikan oleh Pemegang Kartu 
kepada Home Credit, atau diperoleh oleh Home Credit dari berbagai sumber yang tersedia secara sah, untuk 
kepentingan penerbitan Kartu. 

 
7. Formulir Aplikasi berarti formulir aplikasi atas pembiayaan multiguna dengan menggunakan Kartu untuk diisi dan 

ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan kode verifikasi oleh Pemegang Kartu. 
 
8. Home Credit berarti PT Home Credit Indonesia, suatu perusahan pembiayaan multiguna yang didirikan 

berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, yang diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) Republik 
Indonesia dan dalam melaksanakan kegiatannya sebagai penerbit kartu kredit, Home Credit telah memperoleh 
izin dari Bank Indonesia (“BI”). 

 
9. Jumlah yang Terhutang berarti Total Tagihan ditambah transaksi, bunga, biaya dan sisa pokok Angsuran yang 

belum ditagihkan. 
 

10. Kartu berarti kartu kredit, yang dimiliki oleh Home Credit dan diterbitkan oleh Home Credit untuk Pemegang Kartu. 
 
11. Lembar Tagihan berarti rincian tagihan yang diterbitkan oleh Home Credit secara rutin atas penggunaan Kartu 

oleh Pemegang Kartu. 
 
12. Limit Kartu berarti batas maksimal kredit sebagaimana ditentukan dan disetujui oleh Home Credit kepada 

Pemegang Kartu atas penggunaan Kartu. 
 
13. Pedagang (Merchant) berarti penjual barang dan/atau jasa yang menerima pembayaran dari transaksi 

penggunaan Kartu. 
 
 
14. Pembayaran berarti pembayaran apapun yang dibuat oleh Pemegang Kartu berdasarkan Lembar Tagihan yang 

telah diterima dan dicatat dalam pembukuan dan pencatatan Home Credit. 
 
15. Pembayaran Minimum berarti jumlah minimum yang dimuat dalam Lembar Tagihan yang harus dibayarkan 

selambat-lambatnya pada Tanggal Jatuh Tempo untuk menghindari Biaya Keterlambatan dan status kolektibilitas, 
di mana jumlahnya adalah sebagai berikut: 
a. 10% dari Total Tagihan diluar Angsuran, minimum Rp50.000 kecuali Jumlah yang Terhutang lebih rendah; 

ditambah 



 
 

b. Angsuran; ditambah 
c. Jumlah Pembayaran Minimum yang Jatuh Tempo. 
 

16. Pembayaran Minimum yang Jatuh Tempo berarti Pembayaran Minimum pada Lembar Tagihan bulan sebelumnya 
yang belum dibayar pada saat Tanggal Jatuh Tempo. 
 

17. Pemegang Kartu berarti orang yang namanya tercetak pada Kartu dan memiliki hak untuk menggunakan Kartu. 
 

18. Penerbit berarti Home Credit yang menerbitkan Kartu. 
 
19. Personal Identification Number (PIN) berarti nomor kode pribadi yang sangat rahasia yang diperlukan oleh 

Pemegang Kartu untuk mengotorisasikan transaksi dan/atau penarikan tunai. 
 
20. PINTAR by Home Credit berarti fasilitas pembiayaan multiguna yang diambil dari Limit Kartu dan dicairkan ke 

rekening bank Pemegang Kartu, yang wajib dibayarkan kembali oleh Pemegang Kartu secara Angsuran 
berdasarkan ketentuan khusus yang disetujui berdasarkan permintaan melalui telpon. 

 
21. Syarat dan Ketentuan berarti Syarat dan Ketentuan Umum Pembiayaan Multiguna dengan Menggunakan Kartu 

Kredit. 
 

22. Tanggal Jatuh Tempo berarti tanggal sebagaimana tertera dalam Lembar Tagihan di mana setidaknya Pembayaran 
Minimum harus dibayarkan oleh Pemegang Kartu kepada Home Credit untuk menghindari Biaya Keterlambatan 
dan status kolektibilitas yang tidak baik; yaitu 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal cetak Lembar Tagihan. Bila 
tanggal tersebut jatuh pada hari Sabtu, Minggu dan/atau hari libur lainnya, maka Tanggal Jatuh Tempo akan 
menjadi hari kerja berikutnya. 
 

23. Total Tagihan berarti jumlah yang harus dibayar oleh Pemegang Kartu sebagaimana tercantum pada Lembar 
Tagihan Kartu yang dibayar untuk bulan tersebut untuk menghindari pengenaan Bunga. 
 

24. Transaksi berarti suatu transaksi pembelanjaan dengan Pedagang (Merchant) atau penarikan tunai yang dilakukan 
dengan menggunakan Kartu atau berdasarkan Syarat dan Ketentuan ini 

 
 

Pasal 2: Kartu dan Penggunaannya 
1. Kartu diterbitkan oleh Home Credit sesuai permintaan dari Pemegang Kartu dalam Formulir Aplikasi.  
2. Pemegang Kartu merupakan satu-satunya pihak yang berhak menggunakan Kartu dan akan bertanggungjawab 

sepenuhnya atas setiap Transaksi yang terjadi. 
3. Pemegang Kartu tidak diperbolehkan untuk menggunakan Kartu untuk fitur lain selain daripada fitur yang 

diberikan kepada Pemegang Kartu berdasarkan Syarat dan Ketentuan.  
4. Setelah Pemegang Kartu menerima Kartu, Pemegang Kartu wajib menandatangani Kartu pada tempat yang 

tersedia pada Kartu. 
5. Dengan menggunakan Kartu, maka Pemegang Kartu setuju untuk mengikatkan diri terhadap Syarat dan Ketentuan 

ini. 
 
 
Pasal 3: Masa Berlaku Kartu dan Penggantiannya 
1. Kartu berlaku sampai dengan bulan dan tahun sebagaimana yang tertera dalam Kartu kecuali Home Credit 

menghentikan Kartu atau Pemegang Kartu meminta untuk menghentikan Kartu sebelum berakhirnya masa berlaku 
Kartu. 

2. Dalam hal Kartu rusak disebabkan oleh alasan apapun, Pemegang Kartu dapat meminta penggantian Kartu dengan 
menunjukan Kartu yang rusak yang dapat diterima oleh Home Credit. 

3. Apabila Kartu yang digunakan telah habis masa berlakunya, Home Credit akan memperbaharui Kartu secara 
otomatis dalam jangka waktu 60 hari sebelum masa berlaku Kartu telah berakhir. Home Credit juga berhak untuk 
tidak memperbaharui Kartu atas pertimbangannya sendiri dan dengan tetap memerhatikan ketentuan dan 



 
 

peraturan yang berlaku. Home Credit tidak diwajibkan untuk memberikan alasan apapun untuk tidak 
memperbaharui Kartu kepada Pemegang Kartu. 

 
 
Pasal 4: Limit Kartu 
1. Home Credit dapat menentukan Limit Kartu dengan mempertimbangkan hukum dan peraturan perundang-

undangan yang berlaku.  
2. Pemegang Kartu tidak diperkenankan menggunakan Kartu melebihi Limit Kartu.  
3. Berdasarkan permintaan Pemegang Kartu dan/atau penawaran dari Home Credit atas penilaian risiko tambahan 

kepada Pemegang Kartu oleh Home Credit, Home Credit dapat menaikkan Limit Kartu dari Pemegang Kartu. 
Keputusan Home Credit dalam menaikkan Limit Kartu akan diberitahukan kepada Pemegang Kartu. 

4. Home Credit dapat menurunkan Limit Kartu dari Pemegang Kartu berdasarkan permintaan dari Pemegang Kartu 
atau atas pertimbangan Home Credit sendiri karena adanya perubahan hukum dan peraturan perundang-
undangan yang berlaku atau perubahan kondisi pasar yang bersifat material dan/atau penilaian risiko tambahan 
kepada Pemegang Kartu, di mana keputusan untuk menurunkan Limit Kartu akan diberitahukan oleh Home Credit 
kepada Pemegang Kartu dalam 7 (tujuh) hari setelah keputusan penurunan Limit Kartu tersebut. 

 
 
Pasal 5: Fitur-fitur Kartu 
Fitur-fitur dari Kartu dapat digunakan untuk (1) Transaksi, dengan cara transaksi pembelanjaan, dan/atau (2) penarikan 
tunai melalui Anjungan Tunai Mandiri (“ATM”), dan/atau (3) fasilitas PINTAR, dan/atau (4) fasilitas BRILIAN, dan/atau 
(5) Cashback. 
 
1. Transaksi pembelanjaan: 

(a) Pemegang Kartu dapat menggunakan Kartu untuk Transaksi dengan Pedagang (Merchant). 
(b) Transaksi dapat dikenakan Bunga dan Biaya sebagaimana terinci dalam Daftar Bunga dan Biaya. 

 
2. Penarikan tunai: 

(a) Pemegang Kartu dapat menarik tunai melalui ATM atau saluran lainnya yang ditawarkan oleh Home Credit. 
(b) Pemegang Kartu hanya dapat melakukan penarikan tunai maksimal 50% (lima puluh persen) dari Limit Kartu 

Pemegang Kartu, dengan ketentuan Limit Kartu masih mencukupi. 
(c) Apabila penarikan tunai dilakukan oleh Pemegang Kartu melalui ATM, jumlah maksimal yang dapat ditarik 

adalah Rp10.000.000 (sepuluh juta Rupiah) per hari atau jumlah setara jika penarikannya dalam mata uang 
asing. 

(d) Penarikan tunai dapat dikenakan Bunga dan Biaya sebagaimana terinci dalam Daftar Bunga dan Biaya. 
 
3. PINTAR by Home Credit (“PINTAR”) : 

(a) PINTAR (Pinjaman Tanpa Ribet) berarti fasilitas pembiayaan multiguna yang diambil dari Limit Kartu dan 
dicairkan kepada rekening bank Pemegang Kartu dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja, berdasarkan 
permintaan Pemegang Kartu ataupun penawaran dari Home Credit. 

(b) Pemegang Kartu hanya dapat mengkonversikan maksimal 50% dari Limit Kartu yang tersedia menjadi fasilitas 
PINTAR.  

(c) Fasilitas PINTAR diberikan hanya apabila Kartu dalam kondisi aktif dan tidak dalam kondisi diblokir. 
(d) Pengurangan akan dilakukan berdasarkan atas jumlah PINTAR (jumlah pokok) dengan dikenakan bunga yang 

ditetapkan oleh Home Credit dan harus dibayar oleh Pemegang Kartu dengan cara Angsuran sebagaimana 
disepakati oleh Pemegang Kartu dan Home Credit. 

(e) Fasilitas PINTAR diberikan kepada Pemegang Kartu dan dapat dikenakan Bunga dan Biaya sebagaimana 
disebutkan dalam Daftar Bunga dan Biaya. 

(f) Pembatalan fasilitas PINTAR sebagaimana dimintakan oleh Pemegang Kartu atau karena penagihan akan 
dikenakan Biaya Pembatalan sebagaimana dimuat dalam Daftar Bunga dan Biaya ditambah dengan Bunga 
atas jumlah yang terhutang untuk bulan yang berjalan untuk fasilitas PINTAR. 
 

4. BRILIAN by Home Credit (“BRILIAN”) : 
(a) BRILIAN (Belanja Ringan Pakai Cicilan) berarti suatu fasilitas equal payment plan (epp) dimana suatu Transaksi 

pembelanjaan diubah menjadi Angsuran berdasarkan permintaan Pemegang Kartu ataupun penawaran dari 
Home Credit. 



 
 

(b) Pemegang Kartu dapat mengajukan permintaan BRILIAN melalui telepon atau fasilitas komunikasi lainnya 
kepada Home Credit.  

(c) Fasilitas BRILIAN diberikan hanya apabila Kartu dalam kondisi aktif dan tidak dalam kondisi diblokir. 
(d) Fasilitas BRILIAN berlaku untuk Transaksi pembelanjaan dengan nilai minimum Rp500.000 (lima ratus ribu 

rupiah), apabila diminta oleh Pemegang Kartu dan disetujui oleh Home Credit. 
(e) Fasilitas BRILIAN diberikan kepada Pemegang Kartu dan dapat dikenakan Bunga dan Biaya sebagaimana 

dimuat dalam Daftar Bunga dan Biaya. 
(f) Pembatalan fasilitas BRILIAN sebagaimana diminta oleh Pemegang Kartu atau karena penagihan, akan 

dikenakan Biaya Pembatalan sebagaimana dimuat dalam Daftar Bunga dan Biaya ditambah dengan Bunga 
atas jumlah yang terhutang untuk bulan yang berjalan untuk fasilitas BRILIAN. 

 
5. Cashback: 

(a) Cashback diberikan kepada Pemegang Kartu pada saat Transaksi dan dicatatkan dalam bentuk transaksi kredit 
untuk jumlah Transaksi tertentu. 

(b) Cashback diberikan apabila Kartu masih aktif dan Kartu tidak dalam keadaan sedang diblokir. 
(c) Jumlah Transaksi pembelanjaan yang dihitung dalam perolehan Cashback adalah pembelanjaan ritel atau 

barang dilakukan dengan menggunakan Kartu, dengan ketentuan Home Credit berhak untuk mengubah, 
menambah kualifikasi termasuk tetapi tidak terbatas pada penentuan transaksi yang berlaku dalam 
perhitungan Cashback. Setiap perubahan akan diinformasikan kepada Pemegang Kartu sesuai peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 

(d) Pemegang Kartu harus bertanggung jawab atas segala implikasi pajak yang timbul atas program Cashback ini. 
(e) Home Credit mencatat semua hal sehubungan dengan program Cashback yang akan mengikat Pemegang 

Kartu, terkecuali terdapat kesalahan. Home Credit berhak, tanpa harus mendapatkan pemberitahuan dari 
Pemegang Kartu untuk menahan perhitungan, penambahan atau mengkreditkan Cashback untuk 
memperbaiki adanya suatu kesalahan dalam perhitungan, atau menyesuaikan perhitungan tersebut. 

(f) Home Credit berhak untuk memberhentikan kepesertaan Pemegang Kartu dalam program Cashback apabila 
Home Credit menemukan bahwa (a) Pemegang Kartu telah melanggar Syarat dan Ketentuan ini; atau (b) 
Pemegang Kartu menggunakan Kartu tidak sesuai dengan Syarat dan Ketentuan ini. Penipuan dan kecurangan 
sehubungan untuk mendapatkan program Cashback dapat mengakibatkan terhadap pengenaan denda atau 
pemberhentian sementara atas kepesertaan Pemegang Kartu dalam program Cashback. 

(g) Ketentuan lebih lanjut mengenai program Cashback yang ditawarkan, Pemegang Kartu dapat mengunjungi 
situs www.homecredit.co.id/kartukredit. 

 
6. Home Credit berhak untuk mengubah, membatalkan atau menambah fitur lain Kartu atau bagiannya dengan 

memberikan Pemegang Kartu pemberitahuan secara tertulis terlebih dahulu.  
 
 
Pasal 6: Keikutsertaan Asuransi 
Home Credit dapat menawarkan Pemegang Kartu dengan produk asuransi melalui telesales, Formulir Aplikasi atau 
aplikasi My Home Credit. Apabila Pemegang Kartu setuju untuk ikut serta dalam asuransi yang ditawarkan oleh Home 
Credit, maka Pemegang Kartu akan dikenakan dengan sejumlah Biaya Proteksi. Home Credit akan menginformasikan 
kepada Konsumen atas syarat dan ketentuan asuransi secara terpisah termasuk jumlah Biaya Proteksi. 
 
 
Pasal 7: Tanggungjawab Penggunaan Kartu 
1. Pemegang Kartu bertanggungjawab sepenuhnya terhadap penggunaan Kartu. Seluruh tagihan termasuk semua 

biaya yang timbul atas penggunaan Kartu oleh Pemegang Kartu wajib ditanggung seluruhnya oleh Pemegang Kartu. 
2. Home Credit tidak wajib bertanggungjawab atas setiap konsekuensi yang timbul dari penyalahgunaan dan/atau 

kelalaian Pemegang Kartu dalam penggunaan Kartu. 
3. Home Credit tidak bertanggungjawab dan tidak memiliki tanggungjawab apapun terhadap penolakan pembayaran 

dengan menggunakan Kartu oleh Pedagang (Merchant) atau penarikan tunai melalui ATM atau saluran lainnya 
untuk alasan apapun. 

 
 
 
 



 
 

Pasal 8: Keterbukaan Informasi 
Pemegang Kartu memberikan kewenangan kepada Home Credit untuk (a) mengumpulkan, menyimpan, menganalisis 
dan mempergunakan Data Pribadi yang diperoleh Home Credit, (b) melakukan pemeriksaan dan verifikasi Data Pribadi, 
catatan-catatan biro kredit, dan referensi-referensi sehubungan dengan Pemegang Kartu, (c) mendapatkan Data Pribadi 
dan/atau membagikan dan mengungkapkan Data Pribadi dan informasi terkait Kartu kepada pihak-pihak sebagai 
berikut: perusahaan-perusahaan afiliasi Home Credit, biro informasi kredit yang ada, pihak ketiga manapun yang secara 
sah menyediakan database identitas, institusi keuangan manapun, pemerintah berwenang, asosiasi penerbit kartu 
kredit manapun atau pihak ketiga manapun, termasuk tetapi tidak terbatas pada perusahaan penyedia layanan 
telekomunikasi di Indonesia yang terikat secara resmi dan sah dengan Home Credit sebagaimana Home Credit anggap 
perlu untuk menilai profil Pemegang Kartu guna memperoleh keputusan penilaian underwriting yang lebih baik, (d) 
memperbaiki kesalahan penulisan/pengetikan atas Data Pribadi dari Pemegang Kartu pada Formulir Aplikasi dan/atau 
Perjanjian, jika ada, (e) melakukan verifikasi dan analisis informasi pribadi dengan data dan informasi yang tersedia sah 
secara hukum sehubungan dengan (i) layanan telekomunikasi dan telepon selular, (ii) surat keterangan pajak, (iii) data 
jaminan sosial, dan (f) menggunakan Data Pribadi untuk tujuan lain di kemudian hari yang dianggap layak dan perlu 
menurut Home Credit berkenaan dengan penggunaan Kartu dan diizinkan oleh hukum dan perundang-undangan yang 
berlaku. Untuk hal lainnya Home Credit akan menjaga kerahasiaan Data Pribadi Pemegang Kartu secara rahasia. 
 
 
Pasal 9: Pembayaran Tagihan dan Status Kolektibilitas 
1. Home Credit akan melakukan pembayaran terlebih dahulu kepada Pedagang (Merchant) atau bank lain untuk 

seluruh Transaksi yang dilakukan oleh Pemegang Kartu berdasarkan bukti pembelian (sales draft) atau daftar 
tagihan yang dikirimkan kepada Home Credit. 

2. Pemegang Kartu akan bertanggungjawab kepada Home Credit atas jumlah Transaksi yang tercantum dalam bukti 
pembelian (sales draft) atau Lembar Tagihan yang dikirimkan ke Home Credit. 

3. Setiap perselisihan terkait dengan Transaksi wajib dilaporkan oleh Pemegang Kartu sebelum Tanggal Jatuh Tempo 
guna menghindari denda keuangan/denda administrasi. 

4. Home Credit akan menyediakan Lembar Tagihan bulanan kepada Pemegang Kartu termasuk daftar Transaksi. 
5. Lembar Tagihan akan dikirimkan oleh Home Credit kepada Pemegang Kartu secara berkala pada setiap bulannya 

melalui mekanisme yang dipilih oleh Pemegang Kartu yaitu: (1) tagihan elektronik (e-statement) melalui email 
Pemegang Kartu dan aplikasi mobile My Home Credit Indonesia atau (2) tagihan tercetak yang dikirim ke alamat 
kontak Pemegang Kartu. Lembar Tagihan yang dicetak dapat dikenakan Biaya Cetak Lembar Tagihan. 

6. Home Credit akan menentukan tanggal cetak untuk Lembar Tagihan setiap bulannya sesuai dengan kebijakan 
internal Home Credit. Pemegang Kartu tidak dapat melakukan perubahan atas tanggal cetak tersebut. 

7. Pemegang Kartu wajib membayar setidaknya Pembayaran Minimum sebelum Tanggal Jatuh Tempo untuk 
mencegah pengenaan Biaya Keterlambatan serta status kolektibilitas yang tidak baik. 

8. Apabila Pembayaran sebagaimana dimuat dalam Lembar Tagihan dilakukan oleh Pemegang Kartu kurang dari Total 
Tagihan, Pembayaran tersebut akan dialokasikan dengan urutan sebagai berikut: 
(a) Pertama: Untuk Pembayaran Minimum yang Jatuh Tempo, Angsuran (termasuk bunga yang berjalan) dan 

Biaya; 
(b) Kedua: 60% (enam puluh persen) dari sisa Pembayaran dialokasikan untuk pokok transaksi atas Total Tagihan; 

dan 
(c) Ketiga: 40% dari sisa Pembayaran harus dialokasikan untuk Bunga atas Total Tagihan. 
Apabila terdapat kelebihan bayar atas Bunga, pembayaran tersebut harus digunakan untuk mengurangi Total 
Tagihan. 

9. Dalam hal Pemegang Kartu tidak melakukan Pembayaran Minimum secara penuh dalam jangka waktu 90 
(sembilan puluh) hari kalendar setelah Tanggal Jatuh Tempo sebagaimana tercantum dalam Lembar Tagihan, maka 
transaksi BRILIAN secara seketika jatuh tempo dan seluruh jumlah sisa pokok Angsuran atas transaksi BRILIAN yang 
masih tersisa sampai akhir jangka waktu Angsuran akan ditagihkan ke dalam Lembar Tagihan bulan berikutnya 
beserta biaya administrasi sebagaimana tercantum dalam Daftar Bunga dan Biaya. 

10. Pemegang Kartu akan dikenakan Biaya Meterai berdasarkan total jumlah Pembayaran yang dilakukan oleh 
Pemegang Kartu yang tercantum dalam Lembar Tagihan sebagaimana dimaksud dalam Daftar Bunga dan Biaya. 

11. Pemegang Kartu dapat melakukan pembayaran dari Jumlah yang Terhutang sebagaimana tercantum dalam 
Lembar Tagihan, melalui ATM atau saluran lain yang ditentukan oleh Home Credit. Setiap penundaan Pembayaran 
yang diterima oleh Home Credit sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pemegang Kartu, termasuk setiap Bunga 
atau Biaya yang timbul atas penundaan Pembayaran tersebut. Jumlah bunga dan biaya sebagaimana tercantum 
dalam Daftar Bunga dan Biaya. 



 
 

12. Perhitungan atas Bunga akan dihitung dan dikenakan berdasarkan jumlah yang dimuat dalam Daftar Bunga dan 
Biaya. 

13. Berdasarkan pola Pemegang Kartu dalam melakukan Pembayaran atas jumlah yang terhutang yang dimuat dalam 
Lembar Tagihan, Pemegang Kartu akan memiliki salah satu status kolektibilitas sebagai berikut (sebagaimana 
ditetapkan oleh BI): 
a. Kolektibilitas “Lancar” 

Yaitu kondisi di mana Pembayaran Minimum dilakukan secara tepat waktu atau sebelum Tanggal Jatuh 
Tempo. 

b. Kolektibilitas “Dalam Perhatian Khusus” 
Yaitu kondisi di mana Pembayaran Minimum belum dilakukan antara 1 (satu) – 90 (sembilan puluh) hari 
kalender setelah Tanggal Jatuh Tempo. 

c. Kolektibilitas “Kurang Lancar” 
Yaitu kondisi di mana Pembayaran Minimum masih belum dilakukan antara 91 (sembilan puluh satu) – 120 
(seratus dua puluh) hari kalender setelah Tanggal Jatuh Tempo. 

d. Kolektibilitas “Diragukan” 
Yaitu kondisi di mana Pembayaran Minimum masih belum dilakukan antara 121 (seratus dua puluh satu) – 
180 (seratus delapan puluh) hari kalender setelah Tanggal Jatuh Tempo. 

e. Kolektibilitas “Macet” 
Yaitu kondisi di mana Pembayaran Minimum masih belum dilakukan lebih dari 180 (seratus delapan puluh) 
hari kalender setelah Tanggal Jatuh Tempo. 

Dalam hal Kartu berada dalam status kolektibilitas selain dari “Lancar”, maka Home Credit dapat:  
a. mengenakan Biaya sebagaimana dimuat pada Daftar Bunga dan Biaya; dan 
b. melakukan upaya penagihan; dan 
c. melakukan pemblokiran Kartu; dan/atau  
d. menagihkan seluruh Jumlah yang Terhutang 
Dalam hal Kartu berada dalam status kolektibilitas “Macet”, maka Home Credit berhak untuk menyerahkan 
pekerjaan penagihan pembayaran Kartu kepada pihak ketiga yang ditunjuk oleh Home Credit sesuai dengan 
ketentuan perundangan yang berlaku.  
 

14. Home Credit tidak akan mengenakan Biaya Keterlambatan kepada Pemegang Kartu apabila Pemegang Kartu telah 
mencapai status Kolektibiltas Macet.  
 

 
Pasal 10: Hak dan Kewajiban Pemegang Kartu 
1. Pemegang Kartu berhak untuk menikmati fitur-fitur dan fasilitas-fasilitas atas Kartu sepanjang Pemegang Kartu 

mematuhi prosedur yang diatur dalam Syarat dan Ketentuan ini. 
2. Pemegang Kartu memiliki hak untuk meminta penutupan Kartu atau pengakhiran fitur-fitur tambahan terkait 

produk atas Kartu dengan menghubungi Layanan Pelanggan Home Credit. Untuk pemberhentian tersebut, 
Pemegang Kartu akan tunduk terhadap Syarat dan Ketentuan ini. 

3. Pemegang Kartu wajib untuk melaksanakan Pembayaran sebagaimana dimuat dalam Lembar Tagihan atau 
sebagaimana diminta oleh Home Credit. 

4. Pemegang Kartu diwajibkan untuk menutupi seluruh biaya penagihan yang dilakukan oleh pihak ketiga atau 
dilakukan oleh Home Credit sendiri, termasuk biaya Pengacara, biaya Pengadilan dan biaya-biaya lainnya yang 
berkenaan dengan proses penagihan tersebut apabila Pemegang Kartu memiliki status kolektibilitas “Macet”. 

5. Pemegang Kartu berkewajiban untuk memberikan informasi, dokumen-dokumen atau catatan-catatan lainnya 
yang berkenaan dengan penggunaan Kartu, sebagaimana dipersyaratkan oleh Home Credit dari waktu ke waktu. 

6. Pemegang Kartu berkewajiban untuk bekerja sama dengan Home Credit jika terdapat suatu penyelidikan atau 
proses pengadilan yang melibatkan Institusi Pemerintahan atau kepolisian yang timbul atas penggunaan Kartu. 

7. Pemegang Kartu wajib menginformasikan kepada Home Credit dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender 
apabila terdapat perubahan atas informasi atau dokumen yang telah diberikan kepada Home Credit (yaitu, alamat 
rumah, alamat kantor/perusahaan, alamat e-mail dan/atau alamat penagihan untuk kepentingan penagihan). 
Apabila Pemegang Kartu belum menginformasikan perubahan tersebut, seluruh data yang tersimpan dalam 
database Home Credit adalah sah dan mengikat bagi Home Credit untuk kepentingan apapun terkait dengan 
Pemegang kartu. Seluruh konsekuensi yang timbul akibat adanya keterlambatan diterimanya Lembar Tagihan dari 
Home Credit akibat dari kelalaian Pemegang Kartu untuk melaporkan perubahan tersebut atau keterlambatan 
penyampaian perubahan tersebut merupakan tanggung jawab Pemegang Kartu. 



 
 

 
 
Pasal 11: Hak dan Kewajiban Home Credit 
1. Home Credit berhak meminta, melakukan verifikasi dan menyimpan informasi atas dokumen dan identitas 

Pemegang Kartu sehubungan dengan implementasi prinsip mengenai nasabah, anti pencucian uang dan 
pencegahan pendanaan terorisme berdasarkan hukum dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 

2. Home Credit berhak menghentikan penggunaan Kartu kapan pun dan/atau menurunkan Limit Kartu dalam hal 
terjadi kondisi sebagai berikut: 
(a) Pemegang Kartu terlibat dalam perselisihan/kasus hukum; 
(b) Pemegang Kartu meninggal dunia, dengan demikian ahli warisnya wajib menyelesaikan kewajiban Pemegang 

Kartu berdasarkan Syarat dan Ketentuan ini; 
(c) Pemegang Kartu lalai atau gagal dalam memenuhi kewajibannya berdasarkan Syarat dan Ketentuan ini; 
(d) Pemegang Kartu memberikan informasi dan/atau dokumen palsu; 
(e) Pemegang Kartu melaporkan kehilangan/kerusakan atas Kartu kepada Home Credit; 
(f) Pemegang Kartu tidak menggunakan Kartu selama jangka waktu 12 bulan;  
(g) Pemegang Kartu terbukti telah menggunakan Kartu tidak sesuai dengan Syarat dan Ketentuan ini; atau 
(h) Tindakan-tindakan lainnya yang dilakukan oleh Pemegang Kartu yang dapat menyebabkan Home Credit 

menghentikan penggunaan Kartu dan/atau menurunkan Limit Kartu atas Kartu. 
3. Home Credit setiap saat berhak untuk menurunkan Limit Kartu apabila penghasilan Pemegang Kartu telah 

berkurang atau tidak konsisten dengan penghasilan yang telah diberikan kepada Home Credit pada saat Pemegang 
Kartu melakukan permohonan atas Kartu. 

4. Home Credit berhak untuk menghubungi kontak darurat atau kontak lain yang diberikan Pemegang Kartu dalam 
hal Pemegang Kartu lalai untuk melakukan Pembayaran Minimum yang Jatuh Tempo. 

5. Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam hukum dan perundang-undangan yang berlaku, Home Credit berhak 
untuk mengungkapkan Data Pribadi, transaksi dan status kolektibilitas dari Pemegang Kartu kepada penerbit kartu 
kredit lain, biro kredit atau institusi pemerintah lainnya, agensi penagihan atau pihak ketiga terkait lainnya. 

 
 
Pasal 12: Kehilangan Kartu 
Pemegang Kartu bertanggungjawab menjaga agar Kartu tidak hilang. Dalam hal Kartu hilang, Pemegang Kartu 
berkewajiban menginformasikan Home Credit secara tertulis atau melalui telepon. Pemegang Kartu bertanggungjawab 
terhadap seluruh transaksi yang dilakukan sampai dengan laporan barang hilang diterima dan disetujui oleh petugas 
resmi dari Home Credit. Untuk penggantian Kartu baru, Pemegang Kartu akan dikenakan Biaya Penggantian Kartu yang 
jumlahnya ditentukan oleh Home Credit. Kartu yang dinyatakan hilang sebagaimana disebutkan dalam asli laporan 
barang hilang tidak dapat digunakan lagi. Dalam hal di kemudian hari Kartu hilang tersebut ditemukan maka Kartu 
tersebut wajib dipotong atau dihancurkan oleh Pemegang Kartu. 
 
 
Pasal 13: Pembelian Barang atau Jasa 
Home Credit tidak bertanggung jawab terhadap cacat dan kekurangan apapun dalam bentuk apapun atas barang atau 
jasa yang dibeli dan dibayar dengan menggunakan Kartu. Dalam hal terjadi perselisihan atas barang atau jasa yang dibeli 
atau perselisihan atas pembayaran dengan menggunakan Kartu, Pemegang Kartu tetap wajib membayar Total Tagihan 
yang belum dibayarkan sebagaimana tercantum dalam Lembar Tagihan tersebut secara tepat waktu. 
 
 
Pasal 14: PIN 
PIN wajib digunakan oleh Pemegang Kartu untuk tujuan transaksi dan/atau penarikan tunai melalui mesin-mesin ATM. 
Pemegang Kartu berkewajiban menggunakan 6 (enam) digit PIN dan wajib menjaga kerahasiaan PIN dan tidak 
memberitahukannya kepada pihak lain dalam kondisi apapun. Pemegang Kartu tidak diperbolehkan untuk menyimpan 
PIN dan Kartu dalam satu tempat yang sama. Pemegang Kartu bertanggung jawab sepenuhnya atas penggunaan PIN 
dan/atau penyalahgunaan PIN. 
 
 
 
 
 



 
 

Pasal 15: Bukti Transaksi 
Pemegang Kartu dengan ini menyatakan dan setuju bahwa seluruh nota, cetakan, catatan-catatan, media komunikasi 
lain atau bukti-bukti dalam bentuk apapun atas transaksi elektronik yang telah dilakukan oleh Pemegang Kartu adalah 
milik Home Credit serta merupakan bukti yang sah dan mengikat Pemegang Kartu. 
 
 
 
Pasal 16: Pemberian Wewenang 
Seluruh kewenangan yang diberikan oleh Pemegang Kartu sebagaimana dimaksud dalam Syarat dan Ketentuan atas 
Kartu tidak dapat dibatalkan, ditarik kembali atau diakhiri oleh alasan apapun sampai dengan Pemegang Kartu telah 
menyelesaikan seluruh kewajibannya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1813, 1814, 1815 dan 1816 Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata Indonesia atas pengakhiran wewenang atau kuasa tersebut. 
 
 
Pasal 17: Berlakunya Syarat dan Ketentuan 
Pemegang Kartu dengan ini menyatakan bahwa Syarat dan Ketentuan ini juga berlaku untuk setiap permintaan dan 
penggunaan Kartu baru, perpanjangan atau penggantian yang diterbitkan oleh Home Credit. 
 
 
Pasal 18: Komunikasi dan Keluhan 
1. Setiap komunikasi dengan Home Credit akan dilakukan melalui Layanan Pelanggan Home Credit di 021-29539600 

(24 jam) atau melalui e-mail kepada care@homecredit.co.id. 
2. Pemegang Kartu dapat menyampaikan keluhannya terkait dengan Kartu baik secara tertulis maupun secara lisan 

melalui telpon atau media elektronik lainnya sebagaimana disebutkan dalam Pasal 18 ayat 1. 
3. Keluhan wajib disampaikan kepada Home Credit paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak Lembar Tagihan 

dicetak dengan melampirkan dokumen pendukung berupa (a) Kartu Identitas Pemegang Kartu; dan (b) fotokopi 
bukti transaksi atas Kartu. 

4. Home Credit akan memberikan upaya terbaiknya dalam menyelesaikan keluhan Pemegang Kartu dalam 20 (dua 
puluh) hari kerja sejak keluhan tersebut diterima oleh Home Credit dan penyelesaian tersebut dapat diperpanjang 
untuk 20 (dua puluh) hari kerja berikutnya.  

 
 
Pasal 19: Domisili Hukum 
Atas setiap konsekuensi yang timbul sehubungan dengan penggunaan Kartu, Pemegang Kartu dan Home Credit setuju 
dan sepakat untuk memilih domisili hukum yang tetap yaitu pada Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta 
Selatan. Namun demikian, Pemegang Kartu memahami dan setuju bahwa Home Credit berhak untuk mengajukan 
tuntutan di Pengadilan Negeri lain manapun atas Pemegang Kartu atau harta milik Pemegang Kartu. 
 
 
Pasal 20: Hukum yang Berlaku 
Syarat dan Ketentuan ini telah dibuat dan disesuaikan dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku di negara Republik Indonesia, termasuk Peraturan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan. 
 
 
Pasal 21: Pengiriman Kartu 
Home Credit akan menyerahkan Kartu, baik Kartu baru maupun Kartu perpanjangan, secara langsung kepada Pemegang 
Kartu pada alamat yang tertera pada data yang diserahkan kepada Home Credit. Dalam hal pada saat penyerahan Kartu, 
Pemegang Kartu tidak dapat menerima Kartu dari Home Credit secara langsung, maka Pemegang Kartu dengan ini 
memberikan persetujuan kepada Home Credit untuk menyerahkan Kartu, baik Kartu baru atau Kartu perpanjangan, 
kepada pihak lain sesuai dengan alamat yang disebutkan di atas, dengan ketentuan Home Credit wajib mencatat tanggal 
penyerahan Kartu dan identitas penerima Kartu. 
 
 
Pasal 22: Proses Pengakhiran Kartu 
1. Dalam hal Pemegang Kartu ingin menggunakan haknya untuk mengakhiri atau menutup penggunaan Kartu, 

Pemegang Kartu wajib memberitahukan kepada Layanan Pelanggan Home Credit. 



 
 

2. Setelah Home Credit menerima permohonan penutupan atau pengakhiran tersebut dari Pemegang Kartu, Home 
Credit akan memblokir Kartu. Kartu akan diakhiri setelah seluruh kewajiban Pemegang Kartu kepada Home Credit 
terpenuhi seluruhnya. 

3. Home Credit tidak akan mengenakan biaya tambahan selain dari biaya-biaya yang terkait dengan transaksi yang 
dilakukan oleh Pemegang Kartu sebelum pemblokiran Kartu atau biaya-biaya yang terkait dengan kewajiban-
kewajiban yang belum dipenuhi oleh Pemegang Kartu. 

4. Pemegang Kartu berkewajiban untuk memenuhi seluruh kewajiban yang tertunggak baik yang telah maupun yang 
belum dibukukan, termasuk seluruh biaya yang tertunggak, denda dan biaya-biaya lainnya (jika ada). Pemegang 
Kartu berkewajiban untuk memotong atau menghancurkan Kartu yang telah diakhiri atau diblokir. 

5. Apabila Pemegang Kartu belum menyelesaikan seluruh kewajiban yang tertunggak dalam jangka waktu yang 
disepakati, maka Pemegang Kartu setuju pengakhiran Kartu tersebut menjadi tidak berlaku dan karena itu Syarat 
dan Ketentuan atas Kartu tetap berlaku dan mengikat Pemegang Kartu. 

6. Setelah seluruh kewajiban yang tertunggak tersebut dibayarkan oleh Pemegang Kartu, Kartu akan ditutup oleh 
Home Credit dalam jangka waktu maksimal 3 (tiga) hari kerja, setelah: 
a. Seluruh kewajiban Pemegang Kartu telah dipenuhi; dan 
b. Diterimanya permintaan resmi untuk penutupan Kartu dari Pemegang Kartu. 

7. Home Credit wajib melakukan pengembalian saldo kredit pada akun Kartu pada saat dilakukan pengakhiran Kartu 
dengan memindahbukukan jumlah yang sama ke dalam rekening yang ditentukan oleh Pemegang Kartu. Home 
Credit dapat mengenakan Biaya Transfer atas pemindahan saldo kredit tersebut sebagaimana dimaksud dalam 
Daftar Bunga dan Biaya. Saldo kredit wajib dikembalikan dengan ketentuan jumlah saldo kredit lebih besar dari 
Biaya Transfer. 

8. Apabila dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal diterimanya Kartu, Pemegang Kartu tidak melakukan 
aktivasi Kartu, maka Home Credit akan melakukan penutupan Kartu secara otomatis. 

 
 
Pasal 23: Lain-lain 
1. Pemegang Kartu dengan ini menyatakan bahwa Pemegang Kartu telah membaca, memahami, menerima dan 

mengikatkan diri pada ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Formulir Aplikasi, Syarat dan Ketentuan dan 
welcome pack.  

2. Syarat dan Ketentuan ini merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Formulir 
Aplikasi, termasuk setiap dan segala penambahan dan/atau perubahan yang dibuat oleh Home Credit dan 
Pemegang Kartu. 

3. Pemegang Kartu dengan ini mengakui dan memahami bahwa Home Credit dapat mengubah Syarat dan Ketentuan 
ini dari waktu ke waktu dengan pemberitahuan terlebih dahulu atas perubahan tersebut kepada Pemegang Kartu. 
Apabila Pemegang Kartu memiliki keberatan terhadap perubahan tersebut, Pemegang Kartu wajib 
memberitahukannya sesegera mungkin kepada Home Credit dalam 7 (tujuh) hari kerja setelah pemberitahuan atas 
perubahan tersebut. Apabila Pemegang Kartu tidak menyetujui perubahan tersebut, Pemegang Kartu berhak 
untuk menutup/mengakhiri penggunaan atas Kartu berdasarkan ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 22. Apabila Pemegang Kartu tetap menggunakan Kartu, Pemegang Kartu akan dianggap setuju dengan 
perubahan Syarat dan Ketentuan tersebut. Perubahan atas Syarat dan Ketentuan yang terbaru dapat diakses oleh 
Pemegang Kartu melalui situs Home Credit pada www.homecredit.co.id. 

4. Setiap perubahan terhadap Syarat dan Ketentuan dianggap sebagai satu kesatuan dengan Syarat dan Ketentuan 
ini.  

5. Pemegang Kartu dengan ini menyatakan menerima dan memahami seluruh ketentuan dalam Syarat dan 
Ketentuan yang mana pernyataan tersebut dibuktikan dengan tanda tangan elektronik Pemegang Kartu. 

6. Judul sebagaimana tercantum dalam masing-masing pasal dalam Syarat dan Ketentuan digunakan hanya sebagai 
referensi dan tidak menggambarkan keseluruhan pasal. 

7. Pemegang Kartu dan Home Credit setuju dan sepakat untuk melepaskan ketentuan pada Pasal 1266 Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata Indonesia (KUH Perdata) sejauh ketentuan tersebut mensyaratkan adanya suatu putusan 
pengadilan sebelum perjanjian ini diakhiri. 

  



 
 

Daftar Bunga dan Biaya 
 
 
Bunga dan Biaya atas penggunaan Kartu akan dikenakan dan ditanggung oleh Pemegang Kartu sesuai dengan rincian 
sebagai berikut: 
 

Bunga   

Bunga Pembelanjaan 
Maksimal 2.25% per bulan / maksimal 
26.95% per tahun 

Bunga Penarikan Tunai 
Maksimal 2.25% per bulan / maksimal 
26.95% per tahun 

Bunga akan dihitung dalam basis harian dengan menggunakan suku bunga per tahun, dengan penjelasan sebagai 
berikut: 
- Pembelanjaan 

Bunga akan dikenakan jika Total Tagihan tidak dibayar secara penuh atau jika Total Tagihan dibayarkan setelah 
Tanggal Jatuh Tempo. Bunga akan dihitung dari tanggal pembukuan dari transaksi Pembelanjaan hingga 
pembayaran penuh dilakukan oleh Pemegang Kartu. Bunga akan dihitung sesuai dengan tarif di atas. Setiap 
tagihan penalti atau bunga yang belum dibayar tidak termasuk sebagai komponen perhitungan Bunga. 
 

- Penarikan Tunai 
Bunga akan dihitung dari tanggal pembukuan hingga tanggal pembayaran penuh dari jumlah Penarikan Tunai 
tersebut oleh Pemegang Kartu. Bunga akan dihitung sesuai dengan tarif di atas. Setiap tagihan penalti atau 
bunga yang belum dibayar tidak termasuk sebagai komponen perhitungan Bunga. 

 

 
  

Biaya 

Biaya Bulanan 

Biaya yang dikenakan kepada Pemegang Kartu per bulan pada tanggal 
tagihan yang didefinisikan dalam jumlah tertentu dan akan berbeda 
untuk masing-masing jenis Kartu. 

 

Rp17.500 

Biaya Keterlambatan Pembayaran Tagihan 

Biaya yang dikenakan ketika pembayaran diterima oleh Home Credit 
setelah Tanggal Jatuh Tempo dan/atau total pembayaran kurang dari 
Pembayaran Minimum. 

 

3% dari Total Tagihan, maksimum 
Rp150.000 

Biaya Penarikan Tunai 

Biaya dibebankan ketika Pemegang Kartu menarik uang tunai dari 
Kartu melalui ATM. 

 

4% dari jumlah Penarikan Tunai, 
minimum Rp25.000 

Biaya Penggantian Kartu 

Biaya yang dikenakan ketika Pemegang Kartu meminta penggantian 
kartu akibat Kartu hilang, dicuri atau rusak. 

 

Rp50.000 per Kartu  

(gratis untuk pertama kali) 

Biaya Materai 

Jumlah dikenakan berdasarkan atas pembayaran yang dilakukan oleh 
Pemegang Kartu: 

  

Sampai dengan Rp250.000 Rp0 



 
 

Di atas Rp250.000 sampai dengan Rp1.000.000 Rp3.000 

Di atas Rp1.000.000 Rp6.000 

Biaya Cetak Lembar Tagihan 

Biaya yang dikenakan ketika Pemegang Kartu meminta salinan atas 
Lembar Tagihan dalam format hardcopy/cetak.  

 

Rp25.000 per Lembar Tagihan 

Gratis apabila melalui Aplikasi My Home 
Credit atau e-mail. 

Biaya Cetak Lembar Tagihan Tahunan 

Biaya dikenakan ketika Pemegang Kartu meminta ringkasan transaksi 
dan Lembar Tagihan untuk periode 1 (satu) tahun terakhir. 

 

Rp300.000 per permintaan 

Biaya Cetak Slip Bukti Pembelian (Sales Draft) 

Biaya dibebankan ketika Pemegang Kartu meminta salinan sales draft 
dari transaksi ritel (pembelian barang atau jasa). 

 

Rp50.000 per Sales Draft 

Biaya Transfer 

Biaya dikenakan untuk setiap permintaan transfer kelebihan 
pembayaran atas Kartu ke rekening bank Pemegang Kartu. 

 

Rp25.000 per transfer 

Biaya Transfer PINTAR By Home Credit 

Biaya dikenakan untuk untuk setiap transfer fasilitas PINTAR ke 
rekening bank Pemegang Kartu yang dilakukan atas permohonan 
fasilitas PINTAR. 

 

Rp25.000 per transfer 

Biaya Pembatalan BRILIAN By Home Credit & PINTAR By Home Credit 

Biaya dikenakan ketika Pemegang Kartu membatalkan fasilitas BRILIAN 
atau PINTAR yang diajukan sebelumnya 

 

Rp199.000 per pembatalan 
 

Biaya Pembayaran 

Biaya yang dikenakan ketika Pemegang Kartu melakukan pembayaran 
melalui mitra, Jaringan ATM Bersama, dan Bank rekanan kami. 

 

Rp5.000 per pembayaran 

Biaya Proteksi 

Biaya dikenakan ketika Pemegang Kartu terdaftar untuk jenis 
perlindungan tertentu sebagai bagian dari layanan tambahan Kartu. 

 

Premi PROTEXI By Home Credit 0.5% dari Jumlah yang Terutang 

Premi SAFEMAX By Home Credit Rp20.000 per bulan 

Nilai Konversi Mata Uang 

Transaksi internasional yang akan dikonversi ke dalam mata uang Rupiah berdasarkan tarif Visa International & Home 
Credit. 

Biaya Charge Back 

Biaya dikenakan ketika Pemegang Kartu melakukan sanggahan transaksi 
penipuan pada laporan Lembar Tagihan dan hasilnya Pemegang Kartu 
kalah 

 

Rp50.000 per kasus 



 
 

Biaya Notifikasi SMS 

Biaya dikenakan ketika Pemegang Kartu mendaftar untuk mendapatkan 
notifikasi melalui SMS atas transaksi yang dilakukan. 

 

Rp5.000 per bulan 

 
 

 
 


