
 

 

Frequently Questions & Answers (FAQ)

 

1. Apakah yang dimaksud dengan produk Mandiri KKB?

Merupakan fasilitas pembiayaan kendaraan bermotor untuk nasabah perorangan 

diproses melalui Perusahaan Anak 

Utama Finance). 

 

2. Apa benefit yang ditawarkan oleh Mandiri KKB ?

a. Suku bunga yang kompetitif  

(simulasi angsuran dapat diakses di 

iOS dan Play Store Android) 

b. Persyarakat Dokumen yang mudah.

c. Proses yang cepat. 

  

3. Ada berapa jenis dari pembiayaan Mandiri

 Mandiri KKB terdiri atas : 

a. KKB Regular 

b. KKB Multiguna 

  

4. Apa yang dimaksud dengan Mandiri KKB Regular ?

 Merupakan fasilitas pembiayaan kendaraan bermotor baru untuk pembelian mobil kategori 

car dan sepeda motor.  

 

5. Berapa jangka waktu/ tenor maksimal untuk KKB Regular ?

 Maksimum jangka waktu kredit : 

a. Mobil baru (passenger Car) adalah 7 tahun.

b. Motor Besar/Motor baru adalah 5 tahun

 

6. Berapa maksimal limit kredit KKB R

 Maksimal limit kredit yang bisa diberikan :

a. Mobil baru (passenger Car) adalah Rp 3 Miliar

debitur adalah 5 unit. 

b. Motor besar/motor baru adalah Rp 500 juta

debitur adalah 10 unit. 

 

7. Apa yang dimaksud dengan Mandiri KKB 

 Merupakan fasilitas pembiayaan untuk pembelian barang dan jasa  dengan agunan kendaraan, berupa 

mobil kategori passenger car atau sepeda motor yang telah dimiliki nasabah

nasabah atau spouse). 

  

8. Berapa jangka waktu/ tenor maksimal untuk KKB 

 Maksimum jangka waktu kredit : 

a. Mobil (passenger Car) adalah 4

b. Motor adalah 3 tahun. 
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9. Berapa limit maksimal untuk KKB 

 Maksimal yang bisa diberikan : 

a. Mobil : Rp 500 Juta  

b. Motor : Rp 50 juta  

 

10. Berapa maksimal usia kendaraan yang dapat diagunkan untuk KKB Multiguna?

 Maksimal usia kendaraan yang dapat diagunkan 

a. Mobil : usia kendaraan adalah 

b. Motor : usia kendaraan adalah 10 

 

11. Siapa saja yang menjadi target market produk mandiri KKB ?

Kategori target market Mandiri KKB adalah :

a. Nasabah prioritas Bank selama minimal 3 bulan (kecuali ibu rumah tangga).

b. Nasabah regular Bank minimal 6 bulan (kecuali ibu rumah tangga).

c. Nasabah baru Bank, berprofesi pegawai, 

bawah 6 bulan diperlakukan sebagai nasabah baru Bank

 

12. Apa ketentuan profesi untuk dapat mengajukan Mandiri KKB ?

a. Karyawan 

Masa kerja di perusahaan saat ini minimal

di perusahaan sebelumnya) minimal 3 tahun. 

b. Wiraswasta dan Professional

Pengalaman di bidang usaha 

 

13. Apa saya tetap bisa mengajukan Mandiri KKB seandainya saya bukan nasabah Bank Mandiri?

Bisa, namun anda tetap harus 

penawaran Mandiri KKB, Anda akan 

 

14. Apa syarat dokumen untuk pengajuan Mandiri KKB?

a. Bagi Nasabah Priorias Bank Mandiri :

Copy KTP, KK, NPWP, dan Rekomendasi Priority Banking/ Cabang Bank Mandiri

b. Bagi Non Nasabah Prioritas Bank Mandiri :

Copy KTP, KK, NPWP, dokumen penghasilan, dan rekening 3 bulan terakhir

 

15. Bagaimana jika saya berminat ?

Anda dapat segera menghubungi

a. Cabang Bank Mandiri terdekat

b. Mandiri Call 14000 

c. Care Center MTF 1500059 
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