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                                         Jalan Raya Bekasi KM 25 No 79 Ujung Menteng 

   Aman Cepat Dan Terpercaya                      Cakung Jakarta Timur Tlp.021 46837373 

   

                                       SURAT BUKTI KREDIT BARANG BERGERAK   …………………………….……                                  

No.KTP  :                 Kelengkapan     : 
Nama Nasabah :                 Kondisi Barang : 
Alamat  :                              :                                                   Grade :     
  :                 Tgl Kredit         :         /       /                Tgl Jth Tempo :         /       /  
  :                 Nilai Taksiran    : Rp                            
Telp. / Hp :                 Nilai Pinjaman  : Rp 
Jenis Barang :                 (                                                ) 
Merek / Type :                 Administrasi           : Rp       

No.IMEI / ESN :                 Tarif Sewa Modal : 0 - 15 hari  :                %     16 – 30 hari :                % 
  

-------------------------------------------- PERJANJIAN PINJAMAN DENGAN JAMINAN BARANG BERGERAK ------------------------------------------ 
Kami Yang bertanda tangan dibawah ini, yakni  Koperasi Trikarya Dana Sejahtera  dan Nasabah ( pemilik barang jaminan ), sepakat  membuat perjanjian sebagai berikut : 
  1.Nasabah telah  menerima dan  menyetujui  uraian barang  jaminan, besarnya nilai  pinjaman, besarnya nilai  taksiran, besarnya tarif  sewa modal, biaya  administrasi  dan  
     tanggal jatuh tempo sebagaimana  yang dimaksud dalam  Surat Bukti  Kredit. Surat Tanda Terima Pinjaman  merupakan  BUKTI YANG SAH  atas  penerimaan  uang  pinjaman   
     dan menjadi bukti bahwa nasabah TELAH BERHUTANG kepada Koperasi Trikarya Dana Sejahtera. 
  2.Barang yang diserahkan  sebagai jaminan adalah milik nasabah dan/atau kepemilikan  sebagaimana pasal 1977 KUH Perdata dan  menjamin bukan berasal dari kejahatan,tidak   
     dalam obyek sengketa dan/atau  sita jaminan. Dan karenanya  membebaskan Koperasi Trikarya  Dana Sejahtera dari  segala  tuntutan  dan/atau gugatan dari pihak manapun  
     (termasuk ahli waris nasabah) terkait persetujuan tersebut.   
  3.Saya  bersedia   membayar  biaya   keterlambatan 1 s/d 15 hari  sebesar 2 % dan juga tarif  sewa modal sebesar 5 %  dari  jumlah  pinjaman. Dan  saya  memberi KUASA kepada  
     Koperasi Trikarya Dana Sejahtera untuk  MELELANG / MENJUAL barang elektronik yang saya  gadaikan di hari ke 16 setelah jatuh tempo TANPA KONFIRMASI. 
  4.Saya  bersedia  dan  tidak  akan  ada TUNTUTAN DALAM BENTUK APAPUN, baik  secara  PIDANA  /  PERDATA kepada   pihak   Koperasi  Trikarya  Dana  Sejahtera,  Jika  saya   
     telah LALAI  /  tidak melakukan   pelunasan  sampai  dengan  tanggal  jatuh tempo ……………...………... dan  BARANG  ELEKTRONIK YANG SAYA GADAI  DILELANG /  DIJUAL.   
  5.Pemilik  barang  diharuskan  membackup  data  sebelum digadaikan, bilamana  ada  kehilangan data pada  barang  elektronik yang digadaikan bukan menjadi tanggung jawab 
     Koperasi Trikarya Dana Sejahtera. Dan pada hari  ke 16 setelah jatuh tempo saya menyetujui barang elektronik tersebut di format ulang atau dihapus data-datanya.  
  6.Pihak  Koperasi  Trikarya  Dana  Sejahtera  tidak  menggunakan  barang  gadai,  maka  kami  tidak  bertanggung  jawab  atas  kerusakan  barang  elektronik   yang  digadaikan. 
  7.Apabila barang jaminan yang berada dalam penguasaan Koperasi Trikarya Dana Sejahtera mengalami  kehilangan  yang  tidak  disebabkan  oleh  bencana  alam  (Force Majeure) 
     Yang  ditetapkan  oleh  pemerintah,  maka  akan  diganti  dengan  barang  yang  memiliki  manfaat   yang  sama  atau maksimal  sebesar  nilai  taksiran  barang  jaminan   setelah  
     diperhitungkan dengan uang pinjaman dan besarnya tarif sewa modal. 
  8.Untuk menebus barang  gadai  nasabah harus  datang  sendiri  atau  dengan  mengalihkan  hak  kepada  orang  lain  dengan  melampirkan  Surat  Kuasa  Asli  bermaterai, KTP asli   
     peminjam, KTP asli  Penerima Kuasa, serta  melampirkan surat bukti kredit ini. 
  9.Pembayaran yang SAH hanya dilakukan di kantor cabang Toko Gadai / Koperasi Trikarya Dana Sejahtera secara tunai disertai dengan bukti nota transaksi  (Struk) yang di stempel.   
10.Nasabah menyatakan tunduk pada peraturan dan prosedur yang dibuat oleh Koperasi Trikarya Dana Sejahtera. 
Demikian Perjanjian ini berlaku dan mengikat para pihak sejak Surat Bukti Kredit ini di tandatangani. 

               Jakarta ,……….…………………… 
                                                                                                                                

       Nasabah atau Pemberi Kuasa                                  Dikuasakan                                                       Petugas 
                  
 
 
 
 
 

                                                                               (……………………………..…….)     (……………………….…………….)      (………………………….……………)  
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No. 

PINJAMAN BISA DI ANGSUR 

Jam Pengambilan Barang 08.00 – 17.00  

HARI BESAR DAN HARI MINGGU TUTUP 

Koperasi Trikarya Dana Sejahtera 
Badan Hukum No. 818/BH.I/XII/2018 


