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Dimana saya bisamengajukan
Pinjamanusaha ini?

Jangan biarkan impian pengembangan usahamu terhambat,
manfaatkan pembiayaan usaha. Pinjaman Usaha membantu Anda
mencapai target pengembangan usahamu dengan lebih mudah dan
terencana.

Dengan Pegadaian Pinjaman Usaha, wujudkan target usahamu
sekarang.

www.pegadaian.co.id

Pembiayaan Usaha menjadi jawaban
akan kebutuhan dana usaha yang
murah dan cepat.

Pegadaian memberikan solusi
untuk kebutuhan dana
pengembangan usaha yang
mudah, cepat dan kompetitif.

Pegadaian

Pinjaman Usaha
Pegadaian Pinjaman Usaha adalah pinjaman dana usaha dengan
menjaminkan BPKB Kendaraan.

Produk Pegadaian Pinjaman Usaha cocok untuk berbagai tipe
usaha karena didukung berbagai fitur sesuai dengan kebutuhan
nasabah:

MengapaPinjamanusaha?

● Nasabahmikro dan kecil
Pinjamanhingga500.000.000denganbungamulai dari 1%/
bulan, dengan jaminan BPKBKendaraan

● Nasabahusaha ultramikro
Pinjamanhingga10.000.000denganbunga1,25% /bulan,
dengan jaminan BPKBKendaraan

● Nasabahusaha berbasis komunitas
Pinjamanusaha khusus untuk komunitas, denganhanya
mengagunkanTabungan Emas

Apa saja keunggulan dari produk
pinjamanusaha ini?

1.

2.

3.

4.

Prosedur pengajuan kredit mudah dan cepat

Sewa modal murah dengan angsuran tetap
per bulan

Proses kredit hanya butuh 3 hari, dan
dana dapat segera cair.

Pinjaman mulai dari 1 hingga 500 juta
rupiah

Bagaimana cara saya
mendapatkan pinjaman usaha?

1. Memiliki usahaUMKM
2. Usahamilik sendiri dan sudahberjalanminimal 1 tahun
3. Memiliki agunan sesuai ketentuan, yaitu usia kendaraan

mobilmaksimal 25 tahun terakhir dan sepedamotor
maksimal 15 tahun terakhir

Apa saja persyaratan yang
dibutuhkan?

1. FotocopyKTPCalonNasabahdanpasangan
2. FotocopyKartu Keluarga (KK)
3. Izin PraktekKerja/Usaha
4. Fotocopy STNK
5. Fotocopy BPKB

Apa saja ketentusan umumnya?



Pegadaian hadir dengan PinjamanUsaha bagi kamu pengusaha
yang #PunyaRencana. Melalui produk Pembiayaan Usaha
dengan jaminan BPKB Kendaraan kamu bisa mendapatkan dana
usaha yang diperlukan untuk terus mengembangkan bisnismu.

Apakahkamu sudah#PunyaRencana
masa depandan siapmenjadi bagian
Generasi Pandai?

Generasi pandai adalah mereka yang
mampu memanfaatkan & mengelola
aset finansial yang dimiliki
dengan baik

www.pegadaian.co.id

Pegadaian

Pinjaman Usaha

Mengembangkan usaha yang menguntungkan menjadi impian
setiap pengusaha. Pengusaha Pandai memiliki rencana untuk
mengoptimalkan potensi bisnisnya melalui aset yang dimiliki
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Informasi lebih lanjut
scan QR code berikut:

www.pegadaian.co.id

Terdaftar & diawasi oleh:

#PunyaRencana
NambahModal,
Aset Aman Usaha

Makin Cuan

Senantiasa menjadi solusi cerdas di setiap
kebutuhan keuangan anda

Informasi lebih lanjut dapat menghubungi:


