1 Desember 2020

Pengumuman
Penyesuaian Kebijakan Kartu Kredit
Nasabah Yth,
Menunjuk kepada kebijakan Bank Indonesia yang dimuat dalam Peraturan Bank Indonesia no.
22/7/PBI/2020 tanggal 29 April 2020 tentang Penyesuaian Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Bank
Indonesia sebagai Dampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (PBI COVID) dan
dalam rangka mendukung pemulihan ekonomi nasional, dengan ini kami memberitahukan bahwa
Bank Indonesia telah memperpanjang jangka waktu kebijakan tersebut menjadi:
a) penurunan sementara nilai pembayaran minimum dari 10% menjadi 5% penyesuaian waktu
kebijakan yang berlaku sampai dengan 31 Desember 2020 diperpanjang hingga 31
Desember 2021.
b) penurunan sementara besaran denda keterlambatan pembayaran dari 3% atau maksimal
Rp150.000 menjadi 1% atau maksimal Rp100.000 penyesuaian waktu kebijakan yang
berlaku sampai dengan 31 Desember 2020 diperpanjang hingga 30 Juni 2021.
Maka, sehubungan dengan hal di atas, kami sampaikan penyesuaian untuk Nasabah Kartu Kredit
Standard Chartered sebagai berikut:
1. Minimum Pembayaran Bulanan
Diberikan penyesuaian yang bersifat sementara, dimana efektif sejak tanggal 1 Mei 2020
sampai dengan tanggal 31 Desember 2021, minimum pembayaran bulanan adalah sebesar
5% dari total tagihan atau minimum Rp50.000 (mana yang lebih besar). Nilai pembayaran
minimum akan kembali merujuk pada Syarat & Ketentuan awal setelah periode penyesuaian
sementara berakhir.
2. Biaya Denda Keterlambatan
Diberikan penyesuaian yang bersifat sementara, dimana efektif sejak tanggal 1 Mei 2020
sampai dengan tanggal 30 Juni 2021 biaya denda keterlambatan adalah sebesar 1% dari
total tagihan atau Rp100.000 (mana yang lebih kecil). Besaran biaya denda keterlambatan
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pembayaran akan kembali merujuk pada Syarat & Ketentuan awal setelah periode
penyesuaian sementara berakhir.
Jika Bapak/Ibu memiliki pertanyaan terhadap hal diatas Bapak/Ibu dapat menghubungi Layanan
Nasabah 24 Jam Standard Chartered di 021-57999988.

Hormat Kami,
Standard Chartered Bank Indonesia
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