
Panduan CommBank BizLoan 

1 Q Apa itu CommBank BizLoan?  

A 

CommBank BizLoan adalah fasilitas kredit tanpa jaminan ditujukan untuk Calon Debitur yang 

merupakan seller / merchant dari online platform yang telah bekerja sama dengan 

Commonwealth Bank dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan modal kerja seperti 

pembelian properti untuk ekspansi bisnis, pembelian peralatan, pembelian inventori, dan 

peningkatan modal. 

2 Q Apa perbedaan CommBank BizLoan dengan pinjaman BizLoan? 

A 

CommBank BizLoan ditujukan khusus untuk seller / merchant yang terdaftar pada online 

platform yang telah menjadi mitra Commonwealth Bank dan diajukan melalui situs atau 

aplikasi online platform mitra Commonwealth Bank.  

Sedangkan untuk mengajukan pinjaman BizLoan, pengusaha tidak perlu terdaftar sebagai 

pengguna online platform mitra, hanya perlu mengajukan melalui aplikasi mobile BizLoan 

milik Commonwealth Bank. 

3 
Q 

Dimana Saya dapat melakukan proses pengajuan CommBank BizLoan dan siapa saja mitra 

dari Commonwealth Bank? 

A 

Pengajuan CommBank BizLoan dapat dilakukan melalui aplikasi atau website online platform 

dari mitra Commonwealth Bank. 

Saat ini mitra Kami adalah Tokopedia. 

4 Q Apa saja persyaratan pengajuan CommBank BizLoan ?  

A 

• Member aktif seller / merchant dari mitra online platform Commonwealth Bank  

• Memiliki KTP elektronik (e-KTP)  

• Memiliki NPWP  

• Berusia 21-65 tahun (ketika pinjaman berakhir)  

• Berdomisili di area operasional CommBank e-Kiosk  

5 Q Apa yang dimaksud dengan CommBank e-Kiosk Commonwealth Bank? 

 
 

Mesin untuk proses verifikasi data dan pembukaan rekening Commonwealth Bank secara 

digital. 

6 Q Wilayah mana saja yang dijangkau oleh CommBank BizLoan ? 

A 
Saat ini CommBank BizLoan dapat diajukan oleh seller / merchant online platform yang 

berdomisili di area operational CommBank e-Kiosk. Untuk detail lokasi dapat klik disini  

7 
Q 

Berapa jumlah pinjaman yang bisa didapatkan dari CommBank BizLoan dan berapa lama 

pinjamannya ?  



A 
Setiap seller / merchant berpeluang untuk mendapatkan pinjaman mulai dari Rp10 juta – 

Rp200 juta dengan lama pinjaman mulai dari 12 – 36 bulan.  

8 Q Berapa suku bunga yang dikenakan oleh CommBank BizLoan ? 

A 
Suku bunga yang dikenakan adalah 1.19% - 1.79% flat per bulan sesuai dengan jumlah 

pinjaman (atau setara dengan 2.12% - 2.98% bunga efektif per bulan).  

9 Q Berapa lama proses pengajuan sampai pencairan pinjaman? 

A 

Anda akan mendapatkan hasil proses pengajuan CommBank BizLoan dalam 1 hari kerja 

melalui email dan dapat dicairkan setelah Anda melakukan verifikasi di CommBank e-Kiosk 

(lihat FAQ nomor 15 untuk informasi lebih lanjut mengenai proses pencairan dana setelah 

verifikasi melalui CommBank e-Kiosk) 

10 Q Apa saja biaya terkait pinjaman CommBank BizLoan ?  

A 

Berikut adalah biaya terkait pinjaman CommBank BizLoan : 

• Biaya Provisi                       : 3% 

• Biaya Keterlambatan           : 3% (lihat ilustrasi pada FAQ nomor 21 

• Biaya pelunasan dipercepat  : 2% atau 5% dari sisa pokok pinjaman (lihat  

                                            FAQ nomor 18 untuk informasi lebih lanjut) 

11 Q Bagaimana proses pengajuan CommBank BizLoan? 

A 

Proses pengajuan CommBank BizLoan dapat dilakukan melalui aplikasi atau website mitra 

online platform Commonwealth Bank dengan cara : 

1. Buka aplikasi atau website mitra yang sudah bekerjasama dengan Commonwealth 

Bank 

2. Pastikan Anda sudah terdaftar dan masuk sebagai penjual/pedagang/merchant/seller 

3. Masukan jumlah pinjaman serta tenor yang diinginkan lalu pilih Commonwealth Bank 

sebagai mitra peminjam.  

4. Lakukan pengisian e-form 

Untuk mengetahui mitra-mitra yang bekerjasama dapat dilihat di website Commonwealth Bank 

atau hubungi Call CommBank 1500030 

12 
Q 

Jika Saya sudah mengisi e-form pengajuan CommBank BizLoan melalui aplikasi atau website 

mitra online platform, selanjutnya apa yang harus Saya lakukan? 

A 
1. Setelah melakukan pengisian e-form, dalam 1 hari kerja, Anda akan mendapatkan email 

dari Commonwealth Bank terkait dengan proses pengajuan CommBank BizLoan.  



2. Jika pengajuan Anda tidak disetujui/reject, maka pengajuan Commbank BizLoan Anda 

tidak dapat dilanjutkan. Anda dapat mengajukan CommBank BizLoan kembali 90 

hari setelah keputusan kredit.  

3. Jika pengajuan Anda disetujui/approve, Anda dapat melalukan proses berikutnya yaitu 

melakukan verifikasi data melalui Commbank e-Kiosk. 

13 

 
Q 

Saya sudah menerima hasil keputusan bahwa pengajuan CommBank BizLoan Saya disetujui, 

apa yang harus Saya lakukan? 

A 

Anda diharapkan mendatangi CommBank e-Kiosk dengan membawa dokumen e-KTP untuk 

melakukan verifikasi data terakhir. Jika proses verifikasi data berhasil, maka dilanjutkan dengan 

proses penandatangan kontrak melalui CommBank e-Kiosk. Setelah itu, dilanjutkan dengan 

proses pembukaan rekening Commonwealth Bank (khusus untuk nasabah baru) melalui 

CommBank e-Kiosk. Untuk lokasi CommBank e-Kiosk dapat dilihat disini.  

14 
Q 

Jika pengajuan Saya sebelumnya belum disetujui, apakah Saya dapat mengajukan pinjaman 

CommBank BizLoan kembali? Jika iya, berapa lama dari waktu pengajuan terakhir? 

 
 

Iya, Anda dapat melakukan pengajuan pinjaman CommBank BizLoan kembali 90 hari setelah 

pengajuan terakhir. 

15 Q Setelah melakukan verifikasi di CommBank e-Kiosk, kapan dana dapat dicairkan? 

A 

Jika proses verifikasi di e-Kiosk berhasil dan selesai dilakukan sebelum pukul 16.00 WIB                                                                 

Pencairan dana pinjaman CommBank BizLoan Anda, akan dikreditkan ke rekening 

Commonwealth Bank Anda dihari yang sama. Mohon dilakukan pengecekan kembali ke 

rekening Commonwealth Bank Anda secara berkala. 

 

Jika proses verifikasi di e-Kiosk berhasil dan selesai dilakukan sesudah pukul 16.00 WIB                                                                           

Karena proses verifikasi Anda melewati pukul 16.00 waktu setempat maka dana akan dicairkan 

ke rekening Commonwealth Bank Anda dihari berikutnya. Mohon Anda dapat melakukan 

pengecekan secara berkala ke rekening Commonwealth Bank Anda dalam waktu 1 hari 

kedepan.  

 

Apabila Anda masih belum menerima dananya, mohon dapat menginformasikan Kami melalui 

Call CommBank di 1500030. 

16 Q Bagaimana Saya mengetahui tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran Saya? 

A 
Tanggal jatuh tempo tercantum didalam Persetujuan Kredit yang dikirimkan ke alamat email 

Anda ketika berhasil menyelesaikan proses penAndatanganan kontrak di e-Kiosk. 



 

Tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran mengikuti tanggal yang sama dengan tanggal 

pencairan dana CommBank BizLoan Anda. Pembayaran angsuran bulan berikutnya wajib 

dibayar pada tanggal yang sama.  

 

Anda wajib menyediakan sejumlah dana minimal sebesar angsuran bulanan CommBank 

BizLoan Anda pada Rekening Tabungan Bunga harian di Commonwealth Bank, yang akan 

dipergunakan untuk pembayaran angsuran setiap bulannya, dengan mempertimbangkan 

waktu yang cukup agar dana dapat diterima oleh Bank pada tanggal angsuran.  

 

Ilustrasi tanggal jatuh tempo:  

Apabila pencairan dilakukan tanggal 16 Agustus 2018, maka jatuh tempo pembayaran angsuran 

berikutnya adalah tanggal 16 September 2018, 16 Oktober 2018, 16 November 2018 dan 

seterusnya. 

 

Apabila tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran Commbak BizLoan jatuh pada hari Sabtu, 

Minggu, atau hari libur lainnya, maka proses pendebetan akan dilakukan pada hari kerja 

sebelumnya. 

 

Contoh: 

Apabila 16 September 2018 adalah hari Minggu, maka jatuh tempo pembayaran angsuran pada 

bulan September berubah menjadi 14 September 2018 yaitu hari Jumat. Anda wajib 

menyediakan dana sebesar angsuran bulanan selambatnya pada hari Jumat tanggal 14 

September 2018 pukul 17:00 WIB. Namun, dibulan berikutnya jatuh tempo akan kembali 

menjadi tanggal 16 Oktober 2018. 

17 Q Bagaimana cara pembayaran angsuran CommBank BizLoan? 

A 

• Pembayaran angsuran bulanan CommBank BizLoan Anda hanya dapat dilakukan dengan 

fasilitas auto debit dari rekening Tabungan Bunga Harian Commonwealth Bank Anda. 

• Pastikan jumlah dana yang tersedia di rekening Commonwealth Bank Anda, mencukupi 

untuk pembayaran angsuran sebelum tanggal jatuh tempo. Ikuti langkah berikut untuk 

melakukan transfer dana ke rekening Commonwealth Bank: 

� Transfer dana ke rekening Commonwealth Bank dapat dilakukan melalui:  

o ATM Commonwealth Bank,  

o ATM Bank lain,  



o Internet/mobile banking Commonwealth Bank,  

o Internet/mobile banking bank lain. 

� Apabila transfer menggunakan ATM Commonwealth Bank: 

1. Pilih menu Transfer,  

2. Masukkan nomor rekening Tabungan Bunga Harian sebagai rekening 

tujuan dan  

3. Masukkan jumlah angsuran sebagai jumlah yang ditransfer. 

� Apabila transfer menggunakan ATM bank lain: 

1. Pilih menu Transfer ke bank Lain,  

2. Masukan kode bank 950 sebagai kode Commonwealth Bank diikuti 

nomor rekening Tabungan Bunga Harian sebagai rekening tujuan, 

3. Masukkan jumlah angsuran sebagai jumlah yang ditransfer. 

Note: 

Jangan melakukan pembayaran angsuran CommBank BizLoan selain dengan cara yang 

disebutkan di atas. 

18 
Q 

Apakah Saya dapat melakukan pelunasan dipercepat ? Dan adakah biaya atas pelunasan 

dipercepat tersebut ?  

A 

Iya, Anda dapat melakukan pelunasan dipercepat sebelum jatuh tempo pinjaman. Namun, 

Anda akan dikenakan denda sebagai berikut : 

• Jika pelunasan dilakukan dalam jangka waktu 6 bulan setelah pencairan, maka dikenakan 

denda sebesar 5% dari sisa pokok pinjaman 

• Jika pelunasan dilakukan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan setelah pencairan, maka 

dikenakan denda sebesar 2% dari sisa pokok pinjaman 

19 
Q 

Jika saat ini Saya memiliki pinjaman aktif, dapatkah Saya melakukan penambahan jumlah 

pinjaman (Top-up)? 

A Untuk saat ini tidak dapat dilakukan penambahan jumlah pinjaman (Top-up). 

20 
Q 

Jika saat ini Saya memiliki pinjaman aktif, apakah Saya dapat mengajukan pinjaman 

Commbank BizLoan lain? 

A Tidak, Anda hanya diperbolehkan memiliki satu pinjaman aktif dari Commonwealth Bank. 

21 Q Jika Saya terlambat melakukan pembayaran angsuran, apakah dikenakan denda? 

A 

Untuk setiap keterlambatan pembayaran angsuran, akan dikenakan biaya keterlambatan 

sebesar 3% per bulan dari jumlah angsuran yang belum dibayarkan. Keterlambatan 

pembayaran angsuran akan memberikan dampak negatif pada kolektibilitas kredit Nasabah 

sesuai dengan ketentuan yang berlaku.  

 



Ilustrasi Denda Keterlambatan Pembayaran:  

 

Biaya keterlambatan / hari = [(3% x Angsuran / Bulan) / 30 hari] x jumlah hari keterlambatan 

Contoh : Jika pembayaran angsuran baru dilakukan tanggal 15 (dari jatuh tempo di tanggal 

10) 

Biaya keterlambatan 5 hari = [(3% x Rp9,523,333.00)/30 hari] * 5 = Rp47,616.67 

22 Q Jika Saya ada pertanyaan lain atau ada permasalahan Saya harus menghubungi kemana? 

A 

Jika ada pertanyaan lebih lanjut, ataupun Anda mengalami permasalahan atau akan 

melakukan pengaduan, Anda dapat menghubungi Call CommBank 1500030, atau melalui 

email ke customercare@commbank.co.id 

 


