INDONESIA

PT ANZ PANIN BANK, INDONESIA
STANDAR TARIF TRADE AND SUPPLY CHAINS
EFEKTIF JULI 2010

(Semua jumlah yang dinyatakan dalam lembaran tarif ini adalah dalam US dolar kecuali jika diindikasikan lain)

IMPORTS

EXPORTS

DOCUMENTARY CREDIT
Irrevocable DC
Isu (validitas sampai dengan 180 hari)
> Per 3 bln atau bagiannya
> Minimum
>
>
>
>

Perubahan
Perubahan umum tanpa kenaikan jumlah
Kenaikan dalam jumlah/perpanjangan validitas
Minimum
Pembatalan DC

0.50%
$50
$50
sama dengan isu
$50
$50

Tangguhan Pembayaran / Komisi Akseptasi
0.1675%
> Per 3 bln atau bagiannya
$75
> Minimum
Dokumen dengan Penyimpangan – untuk setiap penarikan
$75
(Dibebankan ke penerima kredit)
Biaya Pembayaran / Reimbursement– untuk setiap penarikan
$75
(Dibebankan ke penerima kredit)
Pajak Impor Barang (PIB)
> Penerbitan dengan DC
> Penerbitan tanpa DC

$25
$35

COLLECTION
>
>
>
>

Inward Collection
DA/DP Collection
Minimum
Biaya Pengiriman dokumen impor collection
Pembayaran dokumen yang tertunda (>1 bln)

LAYANAN LAINNYA

DOCUMENTARY CREDIT

0.25%
$50
$50
$25 p/bln

Shipping Guarantee
> Diterbitkan atas DC yang dikeluarkan oleh bank

$100

Penerusan DC dan Amandemennya
> Penerusan kepada Nasabah ANZ
> Penerusan kepada bukan Nasabah ANZ
> Amandemen

$25
$75
$25

Bank Garansi
> Penerbitan

DC Confirmation
> Komisi Konfirmasi

> Minimum

harga sesuai
aplikasi
$150

pada aplikasi

Amandemen
> Amandemen pada kenaikan jumlah dan validitas
> Amandemen umum tanpa kenaikan jumlah

sama dengan isu
$100

SWIFT/Cable Charges
> Penerbitan DC/Transfer DC
> Amandemen DC/Transfer DC
> Lainnya / Tracers

$25
$15
$15

Note: biaya konfirmasi mungkin bervariasi tergantung pada negara dan bank

Transfer of DC:
> Transfer tanpa perubahan pada DC
> Dengan perubahan pada DC
> Minimum

$75
0.25% dari jumlah transfer
$75

Amandemen pada Transfer DC
> Kenaikan dalam jumlah
> Minimum
> Terms and conditions only

sama dengan komisi transfer
$75
$75

PENANGANAN DOKUMEN EKSPOR PADA DC
Dokumen DC akan dikirimkan ke bank lain untuk negosiasi/collection
> Biaya tetap
0.25%
> Minimum
$50
Note: Hanya dengan perjanjian saja, Pembiayaan ekspor dokumen tergantung
pada ketentuan yang berlaku dan suku bunga berjalan.

COLLECTION
Outward Collection
> DA/DP Collection
> Minimum
> Pembayaran Dokumen yang tertunda (> 1 bln)

0.25%
$50
$25 p/bln

Note: biaya transmisi tertentu mungkin dibebankan di samping biaya yang
tertera dalam brosur ini

Kurir
> Lokal (Minimum)
> Luar Negeri (Minimum)

$10
$25
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ANDA BISA MEMASTIKAN BIAYA DAN BEBAN YANG
MUNGKIN BERLAKU UNTUK ANDA DENGAN MENGHUBUNGI:
>

Trade and Supply Chain Manager Anda

>

Relationship Manager Anda

KOMENTAR/PENTING
>

Lembar tarif hanya berlaku untuk layanan Trade and Supply
Chain yang disediakan oleh PT ANZ Panin Bank kepada
pelanggan korporat.

>

Jika pembayaran dilakukan dalam mata uang yang berbeda
dari mata uang yang ditentukan, nilai tukar yang setara
dengan mata uang tersebut akan dihitung berdasarkan nilai
tukar yang dikutip oleh PT ANZ Panin Bank pada saat
pembayaran.

>

Tarif dan biaya PT ANZ Panin Bank merupakan biaya
minimum saja dan dapat bervariasi tergantung pada tingkat
kerumitan transaksi yang terlibat.

>

Tarif dan biaya yang tertera dalam lembaran tarif ini tidak
bersifat lengkap dan dapat berubah sebagaimana mungkin
dipublikasikan oleh PT ANZ Panin Bank dari waktu ke waktu.

>

Lembaran tarif ini memberitahukan tarif dan biaya yang
wajib dibayarkan untuk produk/ layanan yang disebutkan.
Tambahan Syarat dan Ketentuan yang berlaku pada produk/
layanan tersebut dan yang lainnya tersedia secara terpisah.

>

Biaya dalam lembaran tarif ini tidak termasuk biaya yang
dikenakan oleh bank koresponden lain atau biaya lainnya,
retribusi atau pajak yang dikenakan oleh pemerintah atau
otoritas terkait.
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