
SURAT PERMOHONAN DEBITUR 

 

 

Yang bertandatangan di bawah ini: 

 

Nama (sesuai KTP) : 

No. KTP   : 

Tempat, Tanggal Lahir : 

Jenis Kelamin  : 

Alamat Sesuai KTP : 

Alamat Tinggal  : 

No Telp   : 

Profesi   : Karyawan/Wiraswasta/Profesional (pilih salah satu) 

Nama Perusahaan : 

Bidang Usaha   : 

Alamat Kantor/Usaha : 

No Telp   : 

Email    :   

(selanjutnya disebut “Pemberi Pernyataan”). 

 

 

Pemberi Pernyataan dengan ini terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut: 

1. Pemberi Pernyataan memiliki fasilitas kredit dari PT Bank Danamon Indonesia Tbk (“Bank 

Danamon”) sebagai berikut: 

Nomor Nasabah :  

Nomor Pinjaman :  

Jenis Pinjaman :  

Sisa Kewajiban :  

Angsuran Per Bulan :  

Tenor :  

Lokasi Jaminan :  

Pilihan Keringanan* 

 

: □ Perpanjangan tenor kredit 

□ Penundaan pembayaran pokok angsuran** 

(selanjutnya disebut “Pengajuan Permohonan”) 

*) pilih salah satu 

**) bunga tetap wajib dibayarkan 

  

Sehubungan dengan hal-hal diatas dan dengan adanya COVID-19 Pemberi Pernyataan dengan ini 

menyatakan hal-hal sebagai berikut: 

1. Pemberi Pernyataan dengan ini menyatakan bahwa COVID-19 ini berdampak langsung pada sumber 

penghasilan Pemberi Pernyataan.  Adapun dampak yang Pemberi Pernyataan hadapi akibat 

penyebaran COVID-19 adalah: 

 

Khusus untuk Wiraswasta agar menambahkan informasi : 

 Penjualan/omzet sebelum Covid : 

 Penjualan/omzet setelah Covid  : 

 

2. Pemberi Pernyataan menyatakan telah memahami dan menerima bahwa persetujuan Bank 

Danamon atas Permohonan Pengajuan dari Pemberi Pernyataan akan didasarkan pada evaluasi 

Bank Danamon atas pelaksanaan perjanjian kredit yang Pemberi Pernyataan miliki, sehingga 



terdapat kemungkinan adanya penolakan dari Bank Danamon atas Pengajuan Permohonan dari 

Pemberi Pernyataan. 

 

3. Pemberi Pernyataan menyatakan bahwa dalam hal Bank Danamon menolak Pengajuan Permohonan 

dari Pemberi Pernyataan, Pemberi Pernyataan akan tetap menjalankan kewajibannya terhadap 

Fasilitas Kredit yang dimiliki. 

 
4. Pemberi Pernyataan menjamin bahwa seluruh data dan/atau informasi yang diberikan oleh Pemberi 

Pernyataan berdasarkan Surat Pernyataan ini adalah benar, akurat, dan sah. Jika di kemudian hari 

didapati bahwa data dan/atau informasi yang diberikan tidak benar dan/atau tidak sah, maka 

Pemberi Pernyataan akan bertanggung jawab atas seluruh gugatan, klaim, tuntutan, ganti rugi yang 

disebabkan oleh kesalahan/kelalaian Pemberi Pernyataan tersebut. 

 

5. Pemberi Pernyataan bertanggung jawab sepenuhnya atas Pengajuan Permohonan ini dan segala 

kewajiban pembayaran yang wajib dilakukan oleh Pemberi Pernyataan dan Pemberi Pernyataan 

dengan ini membebaskan Bank Danamon dari segala macam gugatan, tuntutan, dan segala tindakan 

hukum lainnya dari pihak manapun termasuk dari Pemberi Pernyataan sendiri sehubungan dengan 

hal tersebut. 

 
Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dan ditandatangani dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari 

pihak manapun dan untuk dapat dipergunakan dengan semestinya.  

 

 

__________,__________2020 

 

 

Nama Jelas 

 

 

 

 

Debitur    Pasangan 

 

 


