KETENTUAN PEMINJAMAN
CASHWAGON
1.

1
Isi formulir aplikasi
Lengkapi formulir aplikasi online dalam 3 menit

2.

2
Tunggu konfirmasi dari kami
Dapatkan konfirmasi online melalui SMS dan email

3.

3
Terima uang
Terima uang di rekening bank Anda dalam waktu beberapa menit setelah persetujuan

DAPATKAN UANG SEKARANG!

Bagaimana perhitungan pengembalian?
Anda dapat memilih jumlah pinjaman antara Rp. 500,000 hingga Rp. 2,000,000 untuk
pinjaman pertama Anda (Anda dapat memilih hingga Rp. 5,000,000 untuk pinjaman kedua
dan seterusnya).
Sebagai contoh, Anda memutuskan untuk meminjam Rp. 2,000,000 dengan jangka waktu
pembayaran 20 hari sebagai pinjaman pertama Anda. Pada tanggal pembayaran, Anda
memutuskan untuk membayar penuh. Dalam kasus ini, Total Pengembalian yang harus
Anda bayarkan adalah Rp. 2,000.000 (jumlah peminjaman) + Rp. 320,000 (biaya layanan).
Namun, apabila Anda tidak dapat melakukan pembayaran penuh pada tanggal
pembayaran, Anda cukup membayar biaya layanan sebesar Rp. 320,000 untuk

mendapatkan perpanjangan waktu pembayaran selama 20 hari. Pada tanggal jatuh tempo
berikutnya (jangka waktu 20 hari), maka jumlah yang harus Anda bayarkan untuk
pelunasan adalah sebagai berikut:

Biaya peminjaman = Rp. 2,000,000 + Rp. 600,000 (biaya layanan)

Pastikan Anda melakukan pembayaran tidak lebih dari 2 hari setelah tanggal jatuh tempo,
karena Anda akan dikenakan biaya keterlambatan ketika membayar terhitung 3 hari setelah
lewat tanggal jatuh tempo.

Ketentuan Pinjaman kami:


Pinjaman kami didesain untuk menolong kebutuhan harian seperti butuh dana
tambahan, dengan tenor yang singkat



Pinjaman tidak digunakan sebagai solusi keuangan dalam jangka waktu lama



Jangan gunakan pinjaman untuk membayar hutang yang sudah ada



Pinjaman hanya digunakan untuk jangka waktu singkat dan bukan pilihan untuk
pinjaman jangka panjang



Ajukan pinjaman jika Anda bisa melunasinya tepat waktu, karena keterlambatan
pelunasan akan menambah biaya



Baca informasi di website dengan baik mengenai syarat dan kondisi (termasuk suku
bunga, biaya, pinalti, dan sebagainya), dan konsekuensi hukum yang timbul dari
persetujuan pinjaman jika Anda tidak mempunyai pengetahuan dan pengalaman dalam
layanan pinjaman.

Perhatian:
1. Penyedia layanan teknologi informasi (platform) menyediakan nogosiasi dan
pengesahan online dari perjanjian pinjaman yang diatur di bawah hukum yang
berlaku di Indonesia.
2. Perjanjian pinjaman dilakukan antara pemberi pinjaman dan peminjam yang
harus dipertimbangkan dan risiko ditanggung sepenuhnya oleh masing-masing
pihak, termasuk risiko kredit, terlambat bayar/gagal bayar, kemampuan melunasi
pinjaman, dsb.
3. Semua Kecurangan kredit tercatat dan memungkinkan untuk diketahui
masyarakat luas di media social atau sumber lain di internet.

Karakter Bisnis Pinjaman Fintech
Proses Pinjaman

online

Tenor Pinjaman

10, 15, 20, 30 hari

Dokumen

Tanpa Dokumen

Jaminan

Tanpa Penjamin

Jenis Pinjaman

Pinjaman pembayaran tunggal
500,000 – 2,000,000 untuk pinjaman pertama, dan

Jumlah Pinjaman

sampai 5,000,000untuk pinjaman kedua atau pinjaman
selanjutnya

Lama Proses

Rata-rata 30 menit

Proses Penagihan

Online

Proses pelunasan

Online (melalui escrow)

Biaya-biaya dan Contoh
Untuk pinjaman dengan jumlah Rp. 1,000,000 Tenor 30 hari:

a. Pendapatan bersih: Rp. 36,500
b. Nilai Resiko: Rp. 40,000
c. Pencegahan Resiko: Rp. 150,000
d. Penagihan: Rp. 3,500
e. Resiko Hukum: Rp. 0

