
Solusi yang tepat untuk 
mengembangkan usaha Anda

Kredit Usaha 
Kecil dan Menengah

PT. Bank Commonwealth adalah Bank yang terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.

PT. Bank Commonwealth merupakan Peserta Penjaminan LPS.

PT Bank Commonwealth didirikan dan memiliki ijin di Indonesia sebagai Perseroan Terbatas dan merupakan 
anak perusahaan dari Commonwealth Bank of Australia (“CBA”), sebuah perusahaan Australia. CBA adalah 
Authorised Deposit-taking Institution (“ADI”) dengan kewenangan yang diberikan oleh Australian Prudential 
Regulation Authority (“APRA”) berdasarkan Banking Act 1959 (“Commonwealth of Australia”). PT Bank 
Commonwealth adalah entitas yang terpisah dari CBA dan bukan merupakan ADI menurut definisi APRA. 
Kecuali diungkapkan sebelumnya, PT Bank Commonwealth tidak dijamin oleh CBA dan, oleh karena itu, 
kewajiban PT Bank Commonwealth bukan merupakan kewajiban dari CBA.



Pinjaman Berjangka (Term Loan)
Untuk membiayai investasi atau modal kerja 
jangka pendek, menengah, dan panjang

Fitur tersedia:
• Limit kredit hingga Rp20 miliar
• Jangka waktu pinjaman hingga 10 tahun
• Tersedia dalam mata uang IDR dan USD
• Suku bunga bersaing
• Terdiri dari 2 skema pembayaran yaitu
 angsuran tetap & pokok tetap 

Kredit Modal Kerja dan Kredit Investasi

Pinjaman Rekening Koran (Overdraft)

Untuk membiayai kebutuhan usaha 
sehari-hari dan musiman, mengantisipasi 
biaya tidak terduga, dan menjaga fluktuasi 
cash flow.

Fitur tersedia:
• Limit kredit hingga Rp20 miliar
• Jangka waktu pinjaman hingga 12 bulan
• Tersedia dalam mata uang IDR dan USD
• Suku bunga bersaing
• Penarikan dan pembayaran pinjaman 
 yang fleksibel 

Solusi yang tepat untuk 
pembiayaan usaha Anda

Tingkatkan terus kinerja perusahaan Anda melalui 
beragam solusi pembiayaan yang kami sediakan 
dengan proses yang lebih mudah dan cepat untuk 
memenuhi kebutuhan usaha Anda.

•  Individu
 
• Perusahaan (PT, CV, Firma, 
 PMA, PMDN)

•  Untuk individu: 
 WNI dan berdomisili di 
 Indonesia

• Untuk perusahaan:
 berdomisili di Indonesia 
 dan berdiri dibawah Hukum 
 Negara Indonesia

•  Min. 21 tahun pada saat 
 tanggal pengajuan atau 
 sudah menikah

• Maks 65. tahun pada saat 
 tanggal pinjaman sudah lunas 

• Minimum 2 tahun telah 
 beroperasi pada saat tanggal 
 pengajuan
 
• Minimum memiliki penjualan 
 sebesar Rp300 juta per tahun

• Tempat tinggal/lokasi 
 perusahaan dan lokasi 
 jaminan berada di Indonesia 
 dan berada di jangkauan 
 cabang PT Bank 
 Commonwealth
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