BUKU PANDUAN

5188
MEMBER
SINCE

12

VALID FROM

VALID THRU

12/17

12/22

Sebagai wujud dedikasi kami kepada Anda yang terpilih, nikmati persembahan khusus bagi Anda,
Pemegang BRI World Access dengan bertransaksi di berbagai Merchant premium yang menunjang kebutuhan menjelajah
serta bisnis agar menambah pengalaman ekslusif Anda.
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Filosofi Kartu
Berasal dari kata “cendra” yang memiliki arti dewa-dewi Bulan, dan ‘Wasi’ yang berarti wakil atau utusan, menjadikan
arti Cendrawasih sebagai utusan dari dewa-dewi.
Dikenal di kawasan nusantara dan sekitarnya, burung ini memiliki kedudukan yang mirip dengan burung Phoenix, dari
Timur Tengah atau pun burung Fenghuang di Asia Timur, yang menjadi ciri khasnya adalah dua urat ’antena’ yang terurai
dari ekornya.

Menjadikan Cakrawala Dunia Anda Semakin Terbuka
Kami mempersembahkan Kartu Kredit BRI World Access untuk Anda sebagai nasabah terpercaya
BANK BRI. Anda akan mendapatkan beragam keistimewaan saat traveling dan saat melakukan
perjalanan bisnis dengan penawaran akomodasi unggulan serta membawa Anda ke dunia penuh
atraksi dari beragam cultural activities karena Kartu Kredit BRI World Access adalah “Aksesmu ke dunia
yang lebih luas”.

General Manager
BRI Credit Card Division
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Diceritakan saat burung ini turun ke bumi, dia akan langsung musnah namun tidak lenyap dan bangkit mengeluarkan
wangi semerbak, salah satunya karena dipercaya burung Cendrawasih hanya menjadikan embun dari surga sebagai
santapannya. Burung ini hampir tidak pernah menginjakkan kakinya di tanah karena burung ini selalu melayang di udara.
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Mitologi ini menjadikan burung cendrawasih sebagai simbol kebangkitan, keabadian, dan kejayaan, sesuatu yang
agung dan muncul dari sebuah perjuangan yang tak kenal lelah. Burung ini melambangkan nasabah BRI World Access
yang sedang berada di puncak sukses dan kemasyhuran hidupnya yang selalu terbang tinggi melayang melewati batas
waktu dan tempat. Melalui semua keindahan dan kemasyhurannya ia menebarkan kebaikan dengan terbang tinggi dan
berpindah tempat membawa jiwa positif untuk menjadi sumber inspirasi bagi orang di sekitarnya. Itulah arti dan filosofi
logo Kartu Kredit BRI World Access yang menawarkan keistimewaan bagi para nasabah BRI World akses saat traveling
keliling dunia.
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Free Flight To The World

Double BRI Point & Double Mileage Convertion
Raih Keistimewaan Eksplorasi ke Dunia yang Lebih Luas
Bersama Kartu Kredit BRI World Access.
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• Tingkatkan terus transaksi BRI World Access Anda.
• Nikmati terbang gratis bagi Top Spender BRI World
Access dalam peride yang telah ditentukan.

2X BRI Point untuk setiap transaksi pembelian tiket pesawat.
2X BRI Point untuk setiap transaksi pemesanan hotel.
2X BRI Point untuk setiap transaksi pembelian paket wisata.
2X Mileage untuk setiap penukaran 1 BRI Point dengan
menghubungi Contact Center BRI.
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Pindai QR Code diatas untuk informasi lebih lanjut
tentang Privileges BRI World Access.
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Free Executive Lounge at Indonesia Airport
Rasakan keistimewaan travelling dengan BRI World Access sebagai akses ke Airport Lounge di lebih dari 30
bandara di Indonesia.
Berlaku free 1 pax per kartu. Anda dapat menikmati suasana nyaman, makanan dan minuman saat Anda
menunggu penerbangan.
Daftar Airport Lounge kerjasama di bandara Indonesia dapat dilihat melalui website:
kartukredit.bri.co.id/service/airport-lounge-kerjasama

Pindai QR Code diatas untuk informasi lebih lanjut
tentang Privileges BRI World Access.
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Temukan informasi berharga mengenai Kartu Kredit BRI World Access Anda.
Ketahuilah lebih jauh setiap detail Kartu Kredit BRI World Access yang menawarkan
berbagai keistimewaan untuk mengeksplorasi dunia.
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Pindai QR Code diatas untuk informasi lebih lanjut
tentang Privileges BRI World Access.

Buku Panduan BRI World Access

Buku Panduan BRI World Access
Penggunaan Kartu
Kartu Kredit BRI World Access dilengkapi chip untuk
keamanan dan kenyamanan Anda, Serta untuk otorisasi
secara online.

Penggunaan Kartu

Faktur Belanja (Menggunakan EDC)
Bila faktur belanja menggunakan EDC (Electronic Data
Capture) kartu hanya perlu dimasukan kedalam slot yang
ada di mesin EDC dan tidak perlu digesek lagi.

BANK BRI
B.R. ISTAMITRA

0123 4567 8910 0123

W O R L D

Aktivasi dan PIN

Lembar Tagihan
Lembar tagihan merupakan catatan atas rincian transaksi Kartu Kredit
BRI Anda untuk masa 1 bulan (dari tanggal penagihan bulan sebelumnya
ke tanggal penagihan berikutnya). Rincian transaksi yang dicatat adalah
transaksi yang dilakukan oleh Kartu Utama dan Kartu Tambahan (bila ada).

Informasi Lembar Tagihan

Kartu tambahan tidak akan menerima lembar penagihan yang terpisah.

1. Nomor Kartu

Pindai QR Code di atas untuk informasi lebih lanjut tentang

Nomor Kartu Kredit yang tercantum adalah nomor kartu dari pemegang
kartu utama.

Lembar Tagihan Kartu BRI World Access

2. Tanggal Dicetak

Pindai QR code di atas untuk informasi lebih lanjut tentang cara aktivasi dan
mendapatkan PIN Kartu BRI World Access
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Tanggal ditagihnya transaksi-transaksi dan saldo terhutang lainnya.Tanggal
ini setiap bulannya akan jatuh pada tanggal yang sama.

•9•
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Informasi Kartu
3. Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran
Tanggal batas akhir pembayaran atas Saldo Terhutang
yang sudah harus diterima oleh PT. Bank Rakyat
Indonesia (Persero) Tbk yaitu 16 hari sejak tanggal
penagihan. Pembayaran minimum harus dilunasi setiap
bulan pada atau sebelum tanggal jatuh tempo walaupun
Anda belum menerima lembar penagihan. Pembayaran
yang diterima setelah tanggal jatuh tempo akan
dikenakan biaya keterlambatan. Karena diperlukan
waktu beberapa hari bagi pembayaran Anda. Maka
pastikan Anda melakukan pembayaran setelah tanggal
penagihan dan sebelum tanggal jatuh tempo tiba.
4. Batas Kredit
Jumlah kredit yang ditetapkan dan dapat ditinjau
kembali dari waktu ke waktu.
5. Batas pengambilan Tunai
Batas maksimum penarikan tunai yang diberikan untuk
Kartu
Kredit BRI Anda sesuai dengan kebijakan PT. Bank
Rakyat Indonesia
(Persero)Tbk.

6. Pembelanjaan / Debit
Jumlah total transaksi pemakaian belanja ritel Kartu
Kredit.
7. Pengambilan Tunai
Jumlah total transaksi pengambilan tunai Kartu Kredit.
8. Tagihan Baru
Saldo terhutang pada saat tanggal penagihan yang
mencakup saldo terhutang bulan lalu ditambah transaksitransaksi sampai dengan tanggal penagihan, biayabiaya, bunga dan koreksi dikurangi pembayaran
dan kredit.
9. Pembayaran Minimum
Jumlah minimum pembayaran yang harus diterima
PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk selambatlambatnya pada tanggal jatuh tempo.
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10. Sisa Kredit
Jumlah
batas kredit yang tersisa setelah
dikurangi dengan pemakaian saldo kartu kredit pada
saat lembar penagihan dicetak.
11. Nama dan Alamat Penagihan
Nama yang tercantum adalah nama pemegang
kartu kredit utama dan alamat penagihan adalah
alamat dimana lembar penagihan ditujukan. Mohon
segera
hubungi
layanan
24 jam Contact BRI
14017 apabila terjadi perubahan alamat penagihan.
12. Tanggal Transaksi
Tanggal saat Anda melakukan transaksi dengan Kartu
Kredit BRI.
13. Tanggal Pembukuan
Tanggal saat transaksi Anda dibuku oleh PI Bank
Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

14. Keterangan
Rincian dari transaksi yang dilakukan dengan
menggunakan Kartu Kredit BRI.
15. Jumlah
Adapun besarnya transaksi dalam rupiah yang telah
terjadi, baik berupa pembelanjaan, penarikan uang
tunai, beban biaya, dan pembayaran.
16. Kolektibilitas
Kualitas kredit pemegang kartu pada saat lembar
tagihan dicetak.
17. Bunga Pembelanjaan
Besarnya suku bunga pembelanjaan yang berlaku.
18. Bunga Penarikan Tunai
Besarnya suku bunga pengambilan tunai yang berlaku.
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Keterangan Kartu
Kredit Tambahan

Informasi Kartu
1

Kartu Kredit Tambahan

BANK BRI

Kelebihan Kartu Kredit Tambahan

Sebagai pemegang Kartu Kredit BRI World Access utama,
Anda bisa berbagi fasilitas kartu kredit Anda dengan
anggota keluarga melalui fasilitas kartu tambahan.
Persyaratan dan ketentuan pemegang kartu tambahan:
• Calon pemegang kartu kredit tambahan berusia 17 tahun
atau sudah menikah dan melampirkan fotokopi KTP
• Kartu kredit tambahan diberikan kepada suami/ istri,
anak, orang tua, saudara kandung dan kerabat.
• Jenis kartu kredit tambahan mengikuti jenis kartu utama
yang Anda miliki saat ini.
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• Limit Kartu Tambahan dapat ditentukan oleh pemegang
kartu utama
• Transaksi lebih aman dengan fasilitas SMS notifikasi
yang dikirim ke nomor HP pemegang Kartu Utama
• Solusi terbaik bagi anggota keluarga Anda untuk
transaksi kebutuhan sehari-hari dan kebutuhan tak
terduga

1. Logo BANK BRI
Merupakan bank penerbit Kartu Kredit BRI World Access
Anda.

5. Logo Mastercard
Menunjukkan kartu Anda diterima di seluruh merchant
di seluruh dunia yang memasang logo Mastercard.

2. Chip
Bagian dari Kartu Kredit BRI World Access Anda
yang menyimpan informasi rahasia tentang diri Anda
dan diperlengkapi untuk memberikan keamanan dan
kenyamanan bertransaksi yang lebih baik.

6. Pita Magnetik
Informasi penting Kartu Kredit BRI World Access Anda
tersimpan pada pita ini. Karenanya mohon untuk
menjauhkannya dari magnet dan jangan sampai
tergores.

3. Masa Berlaku Kartu
Menunjukkan masa berlaku Kartu Kredit BRI World
Access sejak tahun Anda bergabung menjadi anggota
sampai dengan bulan dan tahun masa berlaku kartu
berakhir.

7. Kolom Tanda Tangan
Untuk keamanan dan kenyamanan Anda, segera
bubuhkan tanda tangan Anda pada kolom ini
menggunakan pena yang tidak dapat dihapus.

4. Nomor Kartu
Merupakan nomor Kartu Kredit BRI World Access Anda
yang terdiri dari 16 angka yang dipergunakan pada
saat Anda melakukan pembayaran.

8. Nama Anda
Menunjukkan bahwa hanya Anda yang berhak untuk
menggunakan kartu ini, karenanya pastikan nama Anda
tercetak dengan benar pada waktu Anda menerima
kartu ini.

2
4
3
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24-hour Customer Contact Centre at +62 21 55 XXXX XX
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www.bri.co.id

6
AUTHORIZED SIGNATURE

7

123
The use of this Card is governed by the Terms and Conditions of Bank Rakyat Indonesia.
This Card is the property of the Bank. If found, please return to any BRI Branch.
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Cara Pembayaran
Kartu

Ada dua cara melunasi tagihan Kartu Kredit BRI World
Access Anda:
1. Lakukan pembayaran sebesar jumlah tagihan yang
tertera di rekening tagihan.
2. Lakukan pembayaran minimum sebesar 10% dari
saldo tagihan baru ditambah dengan tagihan yang
tertunggak. Bila saldo tagihan baru melebihi limit
kartu, kelebihannya harus dibayar penuh.
Kemudahan Pembayaran Tagihan
Pembayaran tagihan ditujukan ke BANK BRI dengan cara:
1. Pembayaran tunai di cabang BANK BRI dengan dikenai
biaya Rp 25.000,-

BANK BRI

0123 4567 8910 0123

W O R L D

2. Pemindahbukuan di cabang BANK BRI tanpa dikenai
biaya.
3. Jika melakukan pembayaran melalui ATM BRI,
pembayaran dilakukan dengan menggunakan menu
Pembayaran Kartu Kredit.
4. Jaringan ATM Bersama, menggunakan menu Transfer
dengan dikenakan biaya Rp 6.500 (biaya dapat
berubah sesuai kebijakan bank masing-masing)
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5. Autodebet, bila memiliki rekening BritAma atau GiroBRI,
caranya dengan mendaftar dulu di cabang BRI terdekat
atau hubungi BRI World Access Service. Pembayaran
akan di debet dari rekening Anda mulai 3 (tiga) hari
sebelum tanggal jatuh tempo dan 2 (dua) hari setelah
jatuh tempo.
6. SMS Banking dan Internet Banking dengan mendaftar
dulu di ATM BRI.
7. Kliring, melalui giro atau cek ditujukan ke BRI Card
Center. Cantumkan nomor kartu dan pembukuan
dilakukan setelah proses kliring dan dananya efektif.

Perhitungan
Bunga
Bunga akan ditambahkan pada penagihan berikutnya
apabila nasabah tidak membayar seluruh saldo terhutang
pada tanggal jatuh tempo, dan bunga akan ditagih
per bulan berdasarkan saldo harian sejak tanggal
pembukuan dengan suku bunga seperti yang tercantum
pada lembar penagihan dengan rumus sebagai berikut.
(Tanggal Cetak Tagihan - Tanggal Pembukuan + 1 Hari) x Bunga x Jumlah Transaksi x 12
365 Hari

Contoh perhitungan bunga pada kartu kredit
adalah:
Bunga Pembelanjaan : 2,25%
Minimum Payment : 10% dari total tagihan atau minimal
Rp 50,000 Tanggal Cetak Tagihan/Cycle : tanggal 15
setiap bulanTanggal Jatuh Tempo : 16 hari sejak tanggal
cetak tagihan

Pada tanggal 5 Maret 2017, Bapak Muadz melakukan
transaksi sebesar Rp 5,000,000, dan dibuku oleh BRI
sebagai tagihan pada tanggal 6 Maret 2017. Pada tanggal
15 Maret 2017 total pemakaiannya adalah Rp 5,000,000
dengan minimum pembayaran sebesar Rp 500,000 dan
tanggal jatuh tempo pembayaran 31 Maret 2017. Pada
tanggal 25 Maret 2017, Bapak Muadz membayar
melalui ATM BRI sebesar Rp 500,000.
Karena Bapak Muadz hanya membayar sebesar
Rp 500,000 atau kurang dari total tagihan, maka
Bapak Muadz akan dikenakan bunga kredit sebesar:
- Perhitungan bunga dari tanggal pembukuan sampai
dengan tanggal
cetak tagihan
(15 – 6 + 1) x 2,25% x Rp 5,000,000 x 12/365 = Rp
36.986
- Perhitungan bunga setelah tanggal cetak tagihan sampai
dengan tanggal cetak tagihan bulan berikutnya 31 hari x
2,25% x sisa tagihan x 12/365 31 hari x 2,25% x Rp 4,500,000
x 12/365 = Rp 103.192
t
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2. Perhitungan bunga transaksi tarik tunai
Ilustrasi cash Advance : Tuan X melakukan Tarik tunai di ATM
pada tanggal 10 Maret sebesar Rp 1.000.000,- kemudian
pada tanggal 14 Maret melakukan Tarik tunai lagi sebesar
Rp 500.000,-. Pada tanggal 15 Maret, total pemakaiannya
sebesar Rp 1.500.000,- dengan minimum pembayaran
• Perhitungan Bunga Tarik tunai pertama:
Tanggal 10 maret sebesar Rp 1.000.000,Bunga yang terbentuk hingga tanggal 14 maret sebesar:
(4 x Rp 1.000.000,- x 2.25% x 12) = Rp 2.958,365
• Perhitungan Bunga Tarik tunai kedua:
Tanggal 14 maret sebesar Rp 500.000,- + Rp 1.000.000,(transaki Tarik tunai pertama)
Bunga yang terbentuk hingga tanggal 19 maret sebesar:
(6 x Rp 1.500.000,- x 2.25% x 12) = Rp 6.657,365
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• Biaya Tarik Tunai (Tuan X melakukan Tarik tunai sebanyak
2x) : 2 x Rp 60.000 ,- = Rp 120.000,-

Penerbitan Kartu

Syarat & Ketentuan

• Total Tagihan Bulan Maret:
Transaksi Tarik tunai pertama
Transaksi Tarik tunai kedua
Bunga Transaksi Tarik tunai pertama
Bunga Transaksi Tarik tunai kedua
Biaya Tarik Tunai 2 x Rp 60.000,-

: Rp 1.000.000,: Rp 500.000,: Rp 2.958,: Rp 6.657,: Rp 120.000,-¬ +
Rp 1.629.615,• Tuan X melakukan Pembayaran tagihan tanggal 25 Maret
sebesar : Rp 1.629.615,-

Kartu Kredit BRI World Access dikeluarkan oleh BANK BRI
dengan lisensi dari Mastercard WorldWide dan pemegang
kartu adalah orang yang namanya tercantum pada kartu
dan berhak menggunakan kartu.
Penggunaan Kartu
Kartu tidak dapat dipindahtangankan dan harus
ditandatangani oleh orang yang namanya tercetak di atas
kartu. Segala akibat yang timbul karena kelalaian atau
atas penggunaan kartu atau penyalahgunaan Kartu Kredit
BRI World Access oleh orang lain dengan atau tanpa ijin
dari pemegang kartu menjadi beban dan tanggung jawab
sepenuhnya dari pemegang kartu.

Selisih 6 hari dari tanggal cetak billing
• Perhitungan bunga 6 hari :

Masa Berlaku Kartu

(6 x Rp 1.500.000,- x 2.25% x 12 ) = Rp 6.657,365
Bunga diatas akan ditagihkan pada Billing bulan April

1. Kartu berlaku sampai dengan tanggal terakhir di
bulan dan tahun yang tertera pada kartu, kecuali telah
dibatalkan atau ditutup sebelumnya oleh BRI Card
Center atau atas permintaan pemegang kartu.
2. Kartu yang sudah berakhir masa berlakunya harus
segera dimusnahkan oleh pemegang kartu untuk
mencegah penyalahgunaan kartu oleh orang yang
tidak berhak.
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3. BRI Card Center berhak untuk memperpanjang masa
berlaku kartu apabila tidak terjadi tunggakan atau tidak
ada penutupan kartu.
Transaksi Kartu
1. Transaksi kartu ditagihkan dalam mata uang rupiah,
terhadap transaksi dengan valuta asing akan
dikonversikan ke dalam rupiah sesuai dengan nilai tukar
BRI Card Center pada saat transaksi dilakukan.
2. Transaksi yang ditagihkan adalah sebesar jumlah
yang tercantum pada sales draft yang ditagihkan
oleh merchant dan pemegang kartu dianggap telah
menyetujui transaksi yang ditagihkan melalui billing
statement apabila tidak ada sanggahan sampai dengan
15 (lima belas) hari terhitung sejak billing statement
diterima.
3. BRI Card Center berhak membatasi pemakaian kredit
atau menolak transaksi baik untuk sementara atau
selamanya.
Pembayaran Tagihan
1. BRI Card Center akan menerbitkan dan mengirimkan
lembar penagihan ke alamat pemegang kartu utama.
Pemakaian kartu tambahan akan menjadi tanggung
jawab pemegang kartu utama dan ditagihkan bersamasama dalam lembar tagihan kartu utama.

Buku Panduan BRI World Access
2. Pemegang kartu utama wajib melakukan pembayaran
sebelum tanggal jatuh tempo dengan ketentuan sebagai
berikut:
• Pembayaran minimum bulan tersebut wajib dibayar
penuh.
• Pembayaran penuh atas total tagihan diperkenankan,
kecuali ditetapkan lain oleh BANK BRI.
• Bila pembayaran dilakukan setelah lewat tanggal
jatuh tempo, atau apabila jumlah pembayaran
kurang dari pembayaran minimum, maka BANK
BRI akan mengenakan biaya keterlambatan.
• Apabila terdapat kelebihan pemakaian batas kredit,
maka BANK BRI akan mengenakan biaya over limit.
3. Apabila kartu ingin ditutup, maka seluruh tagihan harus
dilunasi terlebih dahulu.
4. Pembayaran tagihan berlaku efektif setelah tercatat
pada pembukuan di BRI Card Center.
5. Bila pemegang kartu dinyatakan lalai dalam
melaksanakan kewajiban yang timbul dari penggunaan
kartu, BRI Card Center berhak untuk memblokir kartu,
mendebet/ mencairkan rekening tabungan pemegang
kartu yang ada di BANK BRI.
6. BANK BRI berhak untuk memberikan kuasa kepada
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pihak ketiga manapun untuk dan atas nama BANK
BRI dalam hal melakukan proses penagihan Kartu
Kredit BRI terhadap kualitas kredit macet, dengan tetap
memperhatikan ketentuan hukum dan perundangundangan yang berlaku.
Kolektibilitas Pembayaran
1. Kolektibilitas “Lancar”, tidak ada keterlambatan dalam
pembayaran kartu.
2. Kolektibilitas “Dalam Perhatian Khusus”, keterlambatan
pembayaran kartu antara 1 - 89 hari kalender setelah
tanggal jatuh tempo. Dalam kondisi ini BRI Card Center
berhak melakukan pemblokiran sementara sehingga
kartu tidak dapat digunakan sampai dilakukannya
pembayaran minimal sebesar pembayaran minimum.
3. Kolektibilitas “Kurang Lancar” keterlambatan
pembayaran kartu antara 90 - 119 hari kalender setelah
tanggal jatuh tempo. Dalam kondisi ini kartu akan
terblokir permanen dan kartu tidak dapat digunakan
kembali.
4. Kolektibilitas “Diragukan”, keterlambatan pembayaran
kartu antara 120 - 179 hari kalender setelah tanggal
jatuh tempo. Dalam kondisi ini kartu akan terblokir
permanen dan tidak dapat dipergunakan kembali.
5. Kolektibilitas “Macet”, keterlambatan pembayaran kartu
• 18 •

180 hari lebih setelah tanggal jatuh tempo. Dalam
kondisi ini kartu akan terblokir permanen dan tidak
dapat dipergunakan kembali.
Kehilangan Kartu

• Tanggal diterimanya permohonan, dalam hal
pemegang kartu tidak memiliki kewajiban kepada
BANK BRI.

1. BRI Card Center berhak untuk tidak mengganti kartu
yang dilaporkan hilang/ dicuri apabila pemegang
kartu sedang dalam keadaan menunggak tagihan.

• Tanggal diterimanya pelunasan seluruh kewajiban
Pemegang kartu kredit oleh BANK BRI, dalam hal
pemegang kartu masih memiliki kewajiban kepada
BANK BRI.

2. Untuk setiap penggantian kartu yang dilaporkan
hilang/ dicuri pemegang kartu akan dikenakan biaya
penggantian kartu.

5. Bank setiap saat (tanpa pemberitahuan terlebih dahulu
kepada pemegang kartu) dapat membatalkan atau
tidak memperpanjang kartu apabila terdapat:

Penutupan dan Pembatalan Kartu Kredit BRI World Access
1. Pemegang kartu berhak setiap saat untuk menutup
Kartu Kredit BRI World Access-nya dengan mengajukan
permohonan kepada Bank BRI melalui BRI Premium
Service 24 jam.
2. Apabila terhadap kartu kredit yang diajukan
penutupannya masih terdapat tagihan baik yang telah
maupun belum jatuh tempo wajib untuk dilunasi.
3. Apabila permohonan penutupan kartu disetujui, maka
pemegang kartu wajib untuk menggunting Kartu Kredit
BRI World Access yang telah ditutup tersebut.
4. Penutupan akan diproses dalam jangka waktu paling
lama 3 (tiga) hari sejak:

Perubahan Alamat
1. Alamat dan nomor telepon pemegang kartu (rumah/
kantor) yang dipergunakan BRI Card Center adalah
alamat dan nomor telepon yang terakhir tercatat di BRI
Card Center.
2. Apabila terjadi perubahan alamat dan nomor telepon,
pemegang kartu wajib menyampaikan pemberitahuan
ke BANK BRI Card Center melalui BRI Premium Service
0 800 1 017 017 atau (021) 575 8899 atau
faksimile (021) 385 1825 / 350 3949 / 350 2602.

• Pemegang kartu telah melanggar syarat dan
ketentuan umum Kartu Kredit BRI World Access.
• Nama pemegang kartu tercantum dalam daftar
hitam Bank Indonesia atau AKKI.
• Pemegang kartu lalai atau melanggar suatu
ketentuan dalam perjanjian kredit antara bank
dengan pemegang kartu.
• Pemegang kartu dengan ini membebaskan
bank dari segala tanggung jawab,tuntutan/
gugatan/ klaim apapun dan siapapun termasuk
dari pemegang kartu sehubungan dilakukan
dilakukannya pembatalan kartu tersebut oleh bank.
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Buku Panduan BRI World Access

Buku Panduan BRI World Access

Fasilitas Cicilan 0%

Fasilitas Tarik Tunai ATM

Belanja apa saja dan di mana saja lebih ringan dengan Cicilan BRING. Bunga mulai dari
0% dengan tenor 3 hingga 24 bulan. Fasilitas ini untuk mengkonversi transaksi Kartu Kredit
BRI World Access di merchant-merchant kerjasama cicilan menjadi cicilan ringan.

Tarik tunai ATM dengan Kartu Kredit BRI Mastercard World Access dapat dilakukan di ATM
BRI dan ATM berlogo Mastercard. Caranya mudah:

Cara mengubah transaksi menjadi Cicilan :

* Pastikan Kartu Kredit BRI Mastercard World Access Anda sudah memiliki PIN (cara
mendapatkan PIN lihat di halaman aktivasi dan PIN).

* Lakukan transaksi ritel di merchant in-store atau e-commerce dengan minimum transaksi
sesuai ketentuan cicilan BRING yang berlaku.

* Lakukan transaksi tarik tunai dengan memilih nominal Rp yang sudah ditentukan atau
menu Penarikan untuk jumlah lainnya.

* Hubungi Contact BRI 14017/ 1500017 maksimal 7 hari kalender setelah tanggal
transaksi.

* Maksimum dana yang dapat ditarik dalam 1 kali transaksi tergantung jumlah tarik tunai
yang dapat dilakukan oleh mesin ATM.

* Sebutkan tanggal dan nominal transaksi yang ingin Anda ubah menjadi Cicilan BRING.

* Limit cash advance nasabah adalah 40% dari limit Kartu Kredit BRI.

* Pilih tenor cicilan BRING.

* Biaya bunga cash advance untuk nasabah umum sama seperti bunga ritel dan dihitung
secara harian.

* Transaksi Anda akan dikonversi menjadi cicilan BRING pada tanggal cetak Billing Statement
berikutnya.

* Transaksi tunai akan dikenakan biaya administrasi sebesar 5% atau minimum Rp 100.000
per transaksi.
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Fasilitas Dana Segar Loan On Phone
Dana Segar Loan On Phone adalah fasilitas pinjaman ringan dengan cara mentransfer
sejumlah dana dari Rekening Kartu Kredit BRI Mastercard World Access ke Rekening
Tabungan BRI a.n. pemegang kartu.
* Hubungi Contact BRI 14017/ 1500017 atau BRI Premium Service (021) 575 8899 untuk
pengajuan Dana Segar

* BANK BRI berhak untuk membatalkan atau menunda permohonan dalam hal Pemegang
Kartu Kredit tidak memenuhi syarat dan ketentuan Program.
* Informasi lebih lanjut mengenai bunga dan biaya administrasi hubungi Contact BRI
14017/ 1500017 / (021) 575 8899.

* Maksimum jumlah dana yang dapat ditransfer ke rekening BRI (BRITAMA/ SIMPEDES)
adalah 50% dari sisa limit atau maksimum Rp 75.000.000,-.
* Bunga 0,99% untuk tenor cicilan 15, 18 dan 24 bulan.
* Bunga 1% untuk tenor cicilan 6 dan 12 bulan.
* Minimum transfer dana segar adalah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah).
* Permohonan program hanya dapat dilakukan oleh Pemegang Kartu Utama (basic).
* Dokumen tambahan yang diperlukan adalah fotokopi KTP/ identitas lain dan Rekening
Tabungan Pemegang Kartu Kredit.
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Buku Panduan BRI World Access

Biaya - Biaya

Buku Panduan BRI World Access

No
1

Jenis

Biaya

Annual Fee
a. Basic

Rp.1.000.000,-

b. Supplement

Rp.500.000,-

2

Maximum Cash Advance

60% Dari sisa limit

3

a. Biaya Over Limit

Rp.200.000,-

b. Biaya keterlambatan pembayaran

3% dari total tagihan atau maksimum Rp.150.000

c. Biaya penggantian Kartu

Rp.100.000,-

d. Biaya pencetakan ulang billing statement

Rp.25.000,-

e. Biaya copy sales draft lokal

Rp.25.000,-

f. Biaya copy sales draft Internasional

Rp.150.000,-

g. Biaya penggantian PIN

Rp.25.000,-

h. Biaya ringkasan transaksi tahunan
i. Biaya Penagihan Kartu
j. Biaya Kenaikan Limit

Rp.100.000,Gratis
Rp. 100.000,-
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Nikmati berbagai promo
Kartu kredit BRI di e-newsletter BRI

Pindai QR Code di atas untuk informasi
Promo Kartu Kredit BRI e-newsletter
Kartu BRI World Access
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BRI Premium Service Call Center
021-5758899 / 0 800 1 017 017 (Bebas Pulsa di Indonesia) | kartukredit.bri.co.id

