JASA GADAI
a.

Persyaratan

: Menyerahkan barang jaminan barang bergerak
antara lain emas perhiasan, televisi, tape, vcd, cd,
sepeda motor, mobil dan lain-lain.

b.

Prosedur

:

1. Angunan emas perhiasan, batangan dan
berlian :
a. Menyerahkan barang kepada petugas
penaksir barang jaminan.
b. Memperlihatkan KTP atau pengenal
lainnya.
c. Memperlihatkan surat kepemilikan (jika
ada).
2. Angunan kendaraan bermotor :
a. Nomor Polisi dalam wilayah hukum
Riau ( plat BM…….).
b. Produksi 10 tahun terakhir.
c. Kendaraan layak diterima sebagai
agunan.
d. Kendaraan dalam keadaan bersih dan
lengkap.
e. Jika nama dan alamat peminta kredit
sama dengan nama yang tertera pada
BPKB dan STNK perlu melampirkan :
- BPKB asli dan STNK asli.
- Fotocopy KTP si peminta kredit ( si
penggadai ).
- Kwitansi kosong bermaterai.
f. Jika nama dan alamat peminta kredit
tidak sama dengan nama yang tertera
pada BPKB dan STNK harus
melampirkan :
- BPKB asli dan STNK asli.
- Kwitansi bukti pembelian dari
pemilik lama.
- Fotocopy KTP pemilik lama/terakhir
di STNK.
- Fotocopy KTP si peminta kredit /
yang menggadaikan.
- Surat pernyataan belum balik nama
bermaterai.

g. Jika nasabah / peminta kredit diberi
kuasa oleh pemiliknya :
- BPKB asli dan STNK asli.
- Kwitansi kosong bermaterai.
- Surat Kuasa dari pemilik bermaterai
- Fotocopy KTP pemberi kuasa dan
yang dikuasakan.
3. Agunan elektronik :
a. Produksi 3 tahun terakhir.
b. Melampirkan kwitansi lunas pembelian.
c. Fotocopy KTP yang menggadaikan.
d. Disertakan perlengkapan pembantu
(remote control, dan lain-lain).
d.

Tarif

: Pinjaman Rp. 5.000,- s/d Rp. 40.000,- bunga
1,25% per 15 hari.
Pinjaman Rp. 40.500,- selebihnya bunga 1,75%
per 15 hari.

d.

Waktu Penyelesaian

:

Catatan

- Dapat dilunasi kapan diperlukan sebelum
jatuh tempo atau dilelang.
- Jatuh tempo 120 hari ( 4 bulan ).
- Apabila sampai dengan jatuh tempo belum
bisa dilunasi dapat diperpanjang dengan
membayar sewa modal yang telah dipakai
atau dapat diangsurnya.

: Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1990
tanggal 10 April 1990.

KANTOR : KANTOR CABANG PERUM PEGADAIAN PASAR KODIM
Alamat

: Jl. Teratai No. 92 Pekanbaru
Telepon (+62 761) 21326
Faximile (+62 761) 21326

