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KREDIT
Kredit  PT. BPR PINANG ARTHA

Memberikan kredit modal kerja untuk mengembangkan usaha anda.

- Untuk para pengusaha mikro, kecil dan menengah guna
   memenuhi kebutuhan modal kerja usaha.
- Persyaratan mudah dan proses kredit cepat, ajukan 
   aplikasi kredit dan penuhi persyaratannya.
- Suku bunga yang kompetitif dan besaran kredit sesuai
   dengan kemampuan mengangsur / membayar.
- - Jangka waktu kredit maksimal 3 tahun untuk kredit 
   angsuran tetap dan jangka waktu kredit maksimal 1 tahun
   untuk kredit reguler atau kredit tanpa angsuran tetap.
- Penggunaan kredit sesuai dengan kebutuhan usaha, dan
   dapat dilakukan melalui TAKERPA.

KREDIT MODAL KERJA PINANG ARTHA 
(MOKERPA)Salah satu produk dan layanan yang ditawarkan BPR Pinang Artha 

kepada para pegawai baik PNS, BUMN dan Swasta.
- Dapat digunakan untuk biaya pendidikan, kesehatan, 
   perbaikan rumah, dan lain-lain.
- Kredit diberikan kepada pegawai melalui kolektif, yang
   pembayaran angsuran kredit dilakukan oleh bendahara.
- Kredit diberikan kepada pegawai secara perorangan, yang
   pembayaran angsuran kredit dilakukan dengan cara 
   pengambilan    pengambilan ATM pembayaran gaji melalui BPR Pinang Artha.
- Kemudahan proses pengajuan kredit dan pelayanan yang 
   sempurna dari petugas BPR Pinang Artha menjadikan kami
   salah satu yang terbaik dalam bidang layanan ini.
- Dengan fleksibilitas jangka waktu pinjaman dan skema 
   angsuran yang ringan, kami siap memberikan yang terbaik.
   untuk kebutuhan dana Anda.

KREDIT PEGAWAI TETAP

Memberikan kredit investasi untuk menghasilkan produk, memperluas 
pasar dan memperbesar hasil produksi usaha anda.
- Untuk para pengusaha mikro, kecil dan menengah dalam
   mengembangkan investasi untuk pembelian alat produksi
   atau investasi pengembangan usaha.
- Segera ajukan aplikasi dan lengkapilah persyaratan dan
   rencana pengembangan investasi anda
- Suku bunga yang kompetitif dan besaran tingkat bunga
   se   sewaktu-waktu dapat berubah sesuai dengan 
   perkembangan pasar.
- Besaran kredit sesuai dengan rencana pengembangan 
   investasi anda dan kemampuan mengangsur anda.
- Jangka waktu maksimal 5 tahun dengan angsuran tetap.

KREDIT INVESTASI PINANG ARTHA (INVESPA)
Memberikan kredit untuk berbagai keperluan memenuhi kebutuhan 
hidup anda
- Bagi nasabah yang mempunyai penghasilan tetap dari 
   gaji atau usaha.
- Membutuhkan dana untuk keperluan: perbaikan rumah /
   tempat usaha, pendidikan, pembelian kendaraan dan 
   kebutuhan rumah tangga lainnya.
- Suku bunga yang kompetitif dan proses kredit cepat,
   aju   ajukan aplikasi kredit dan penuhi persyaratannya.
- Jangka waktu kredit maksimal 3 tahun

KREDIT KONSUMSI PINANG ARTHA (KONSUMPA)


