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Aplikasi mandiri kartu kredit

DATA PRIBADI (WAJIB DIISI DENGAN LENGKAP MEMAKAI HURUF BESAR)

Alamat rumah sekarang* :

Kelurahan    :

Kecamatan    :

Kota*     :

Provinsi*     :

Alamat e-mail*    :

RT/RW*     : Kode pos* :

Tanggal lahir*       :
(tgl/bln/thn)

Tempat lahir*       :

Jenis kelamin*       : Pria Wanita

Status rumah*       : Milik sendiri Milik keluarga KostSewa/KontrakDinas

No. Identitas(KTP/Paspor)* :
coret yang tidak perlu

Nama sesuai identitas*    :

Nama Lengkap*       :
(sesuai ID, tanpa
singkatan, tanpa gelar)

Nama gadis Ibu kandung* :

Pendidikan terakhir*     : Diploma (D1/D2/D3) S1 S2 S3 Tanpa Gelar

Status Pernikahan*      : Belum Kawin Kawin Cerai Jumlah Tanggungan* : Orang

Telepon rumah*   :
(Kode area + nomor)

-

Telepon genggam/HP*  : -

Alamat perusahaan* :
(termasuk nama Gedung
dan lantai)

Kelurahan    :

Kecamatan    :

Kota*     :

Provinsi*     :

Telepon kantor*   :
(Kode area + nomor)

-

RT/RW      : Kode pos*   :

NPWP     :
(Lampirkan fotokopi)

Alamat rumah sekarang :

Kota           :

Telepon rumah        :
(Kode area + nomor)

-

Nama lengkap*   :

Hubungan keluarga* : Orang tua Anak Kakak/Adik Paman/Bibi Sepupu

Telepon genggam*   : -

Nama gadis Ibu
kandung*             :

Tanggal lahir*      :
(tgl/bln/thn)

Tempat lahir*      :

Jenis kelamin*      : Pria Wanita

Nama pemohon*     :
(sesuai ID, tanpa
singkatan, tanpa gelar)

No. (KTP/Paspor)*:
coret yang tidak perlu

Hubungan keluarga
dengan aplikan*

Orang tua Suami/Istri Kakak/Adik Anak Saudara:

Alamat e-mail*    :

Telepon genggam*   : -

- -Nomor Kartu Basic -:

Jika kartu Anda telah disetujui, kartu kredit & tagihan bulanan pertama Anda akan di kirim ke alamat:
(pilih salah satu)

Rumah

Kantor

Pilihan Informasi Tagihan Bulanan berikutnya :
(boleh pilih lebih dari satu)

eBilling (dikirim ke alamat e-mail aplikan)

Lembar Tagihan Cetak (dikenakan biaya kirim)

Saya memahami tujuan dan konsekuensi dari pemberian data pribadi Saya kepada partner/pihak ketiga/pihak tera�liasi lainnya yang bekerja sama 
dengan Bank untuk tujuan komersial, termasuk namun tidak terbatas pada kegiatan cross selling, dan saya menyetujui pemberian data pribadi saya 
tersebut, sehingga informasi penawaran produk, jasa, dan program menarik dapat Saya manfaatkan*.

PERNYATAAN, KUASA, DAN PERSETUJUAN

Tanda tangan Pemohon Kartu Tambahan
(sesuai KTP/paspor)

(tgl/bln/thn)

(x)_____________________________________________

Tanda tangan Pemohon Kartu Utama
(sesuai KTP/paspor)

(tgl/bln/thn)

(x)_____________________________________________

Dengan ini saya memberikan kuasa kepada Bank Mandiri untuk mendebet langsung rekening Mandiri Kartu Kredit saya
atas tagihan rutin bulanan saya setiap bulannya.
Telepon (Telkom)

Jatuh Tempo

Jatuh Tempo

dd/mm/yy

Jatuh Tempo
dd/mm/yy

dd/mm/yy

Handphone Pasca Bayar (Telkomsel, XL, Indosat, 3, SmartFren)

Kode Area No. TeleponKode AreaNama Pelanggan :

Nama Pelanggan :

No. Telepon

No. Handphone Operator

Nama Pelanggan : No. Pelanggan Operator Jatuh Tempo

Jatuh Tempo

dd/mm/yy

dd/mm/yy

    Fasilitas Mandiri Power Bill ini efektif berlaku setelah
    kartu kredit Anda disetujui
    Biaya materai dibebankan kepada pemegang kartu 
    yang besarnya disesuaikan dengan ketentuan 
    perundang-undangan 

Lain-lain (PLN, Indihome, First Media, Palyja, MNC Vision, dan Transvision)

Tanda tangan (sesuai KTP/paspor)

Setuju    Tanda tangan (sesuai KTP/paspor)

(x)_____________________________________________

Dengan ini saya memberikan kuasa kepada Bank Mandiri untuk mendebet langsung rekening dana saya di PT. Bank Mandiri(Persero) Tbk.

Rekening wajib dalam mata uang Rupiah, harap lampirkan surat kuasa dan fotocopy KTP penerima kuasa jika rekening bukan atas nama Pemohon.

Metode Pembayaran : Minimum Payment Full Payment

Nomor rekening : - - - -

03/22

Dengan ini saya menyatakan bahwa saya telah membaca dan memahami karakteristik, konsekuensi pemanfaatan, risiko, biaya-biaya yang melekat, serta syarat dan ketentuan atas produk Mandiri Kartu Kredit (“kartu kredit”). Informasi kartu kredit 
secara lengkap dan terkini dapat diakses pada www.mandirikartukredit.com. Seluruh data yang saya berikan dalam formulir ini adalah benar dan memberikan kuasa dan/atau persetujuan atas wewenang Bank Mandiri (“Bank”) untuk: 

Bilamana permohonan ini disetujui, saya bersedia untuk terikat pada syarat dan ketentuan yang dikeluarkan oleh Bank serta bertanggung jawab sepenuhnya atas seluruh tagihan, termasuk apabila saya memiliki kartu tambahan. 
PERSETUJUAN INI TELAH DISESUAIKAN DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERMASUK KETENTUAN OTORITAS JASA KEUANGAN.

a) mendapatkan keterangan dengan cara yang dianggap sah oleh Bank, baik untuk identi�kasi dan ver�kasi data dalam formulir ini, dokumen 
pendukungnya dan/atau hal lain berdasarkan pertimbangan Bank;  b) memberikan data dalam formulir ini, dokumen pendukungnya atau perubahan 
kepada parrtner/ pihak ketiga/ pihak tera�liasi yang bekerjasama dengan Bank, dalam proses identi�kasi dan veri�kasi, penerapan manajemen risiko 
Bank, pemberian layanan, pengalihan, dan penagihan; c) tidak mengembalikan seluruh dokumen yang telah diserahkan kepada Bank;  d) menyetujui 
ataupun menolak aplikasi yang diajukan sesuai hasil analisa Bank, dan menyampaikan hasil keputusan Bank berikut alasan penolakan;  e) melakukan 
downsell/upsell kartu kredit sesuai kebijakan Bank;  f ) menyesuaikan limit atau menutup fasilitas kartu kredit, apabila nasabah menggunakan kartu kredit 
tidak sesuai peruntukannya dan/atau berdasarkan pertimbangan lain Bank;  g) menghentikan fasilitas kredit secara otomatis pada saat kualitas kredit 
berstatus kurang lancar, diragukan, atau macet;  h) memblokir dan mendebet/mencairkan dana rekening tabungan, giro, atau deposito nasabah yang 
ada di Bank, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari, untuk menyelesaikan kewajibannya kepada Bank;  i) mengubah syarat dan 
ketentuan fasilitas ini sewaktu-waktu dengan pemberitahuan terlebih dahulu kepada nasabah, baik atas pertimbangan Bank maupun mengikuti 
ketentuan yang berlaku;  j) melakukan penawaran produk/program/layanan/tujuan komersial lainnya melalui sarana telekomunikasi pribadi nasabah via 
telepon/handphone, SMS/MMS, atau e-mail, dengan tetap memberikan kesempatan memilih bagi nasabah untuk melakukan perubahan atas 
persetujuan tersebut dengan menghubungi Mandiri Call 14000. 

DATA PEKERJAAN & PENGHASILAN ANDA

FORMULIR PERMOHONAN DIRECT DEBIT INSTRUCTION

Setuju    Tanda tangan (sesuai KTP/paspor)

(x)_____________________________________________

Asuransi Mandiri Protection Plus adalah program perlindungan asuransi jiwa bagi Anda pemegang Mandiri Kartu Kredit dari kewajiban melunasi total tagihan kartu kredit apabila terjadi musibah
sakit atau kecelakaan yang menyebabkan meninggal dunia, cacat total tetap; atau terdiagnosis salah satu dari 3 (tiga) penyakit kritis (kanker, serangan jantung, stroke). 
Asuransi Mandiri Protection Plus juga memberikan bantuan pembayaran tagihan kartu kredit bulanan apabila terjadi menderita cacat total sementara, atau menjalani rawat inap di rumah sakit. 
Premi yang dikenakan setiap bulannya hanya 0,69% dari total tagihan kartu kredit dengan perlindungan manfaat hingga 300% sebagaimana diatur lebih lanjut dalam Ketentuan Polis. 

Dengan ini saya menyatakan bahwa:
1. Saya telah membaca dan memahami manfaat, risiko, biaya-biaya yang melekat, serta syarat dan ketentuan perlindungan tagihan Mandiri Kartu Kredit, yakni Asuransi Mandiri Protection Plus, 
    sebagaimana tertera pada bmri.id/manproplus
2. Saya setuju untuk dihubungi dan diberikan penjelasan lebih lanjut terkait dengan perlindungan Asuransi Mandiri Protection Plus, dan memberikan persetujuan kepada Bank Mandiri untuk 
    memberikan data Saya dalam rangka menindaklanjuti pendaftaran tersebut melalui sarana komunikasi pribadi Saya.

FASILITAS ASURANSI MANDIRI PROTECTION PLUS

DATA KARTU BASIC (DIISI BILA KARTU BASIC SUDAH DISETUJUI)*

PENGGUNAAN DATA PRIBADI

FASILITAS MANDIRI POWER BILL

DATA KARTU TAMBAHAN (BILA MENGINGINKAN)

ALAMAT PENGIRIMAN

KELUARGA DEKAT YANG TIDAK SERUMAH (WAJIB DIISI)

Diisi oleh pihak Bank Mandiri Informasi Referral

MARKETING SOURCE CODE :

Kode Marketing  :

NIP (khusus Karyawan Bank Mandiri) :

Nomor CIF Nasabah :

STAFF

SELCO

NASABAH

Cust Acq. Segment : Sub Acq. Segment : (diisi sesuai baris Cust Acq)

New to Card

Bank Mandiri Anak Perusahaan

Pegawai

Existing to Card

Amprah

EVENT

REGULER

VIP

Cust Acq. Segment : Sub Acq. Segment : (diisi sesuai baris Cust Acq)

VIP1

Reguler Special

SECURED SUPP ONLY

VIP2 VIP3 VIP4 VIP5 VIP6

Instant Approval

Nama perusahaan*   :

Jenis usaha*    :

Jenis pekerjaan*   : PNS / BUMN Pegawai Swasta Wiraswasta

Profesional Ibu Rumah Tangga

Divisi/Grup*    :

Departemen/Bagian* :

Jabatan*     :

Status*     : Pegawai Tetap Pegawai Tidak Tetap

Bekerja Sejak*    :

Pendapatan bersih perbulan* :  Rp

Owner (VIP 2)

TNI / Polri

Ext. :

JENIS KARTU YANG DIINGINKAN DAN IURAN KEANGGOTAAN (wajib diisi)

Visa Signature

Kartu Utama       :  Rp900.000/tahun

Kartu Tambahan   :  Rp450.000/tahun

Visa Platinum

Kartu Utama       :  Rp500.000/tahun

Kartu Tambahan   :  Rp250.000/tahun

Visa Golf Signature

Kartu Utama       :  Rp1.500.000/tahun

Kartu Tambahan   :  Rp1.000.000/tahun

Visa Golf Platinum

Kartu Utama       :  Rp600.000/tahun

Kartu Tambahan   :  Rp250.000/tahun

Mastercard Pertamina

Kartu Utama       :  Rp400.000/tahun

Kartu Tambahan   :  Rp250.000/tahun

Mandiri Traveloka Card

Kartu Utama       :  Rp500.000/tahun

Kartu Tambahan   :  Rp250.000/tahun

Mastercard Skyz

Kartu Utama       :  Rp300.000/tahun

Kartu Tambahan   :  Rp180.000/tahun

JCB Precious

Mandiri Shopee Card

Kartu Utama       :  Rp300.000/tahun

Kartu Tambahan   :  Rp150.000/tahun

Kartu Utama       :  Rp500.000/tahun

Kartu Tambahan   :  Rp250.000/tahun

Kartu Hitam (J01) Kartu Putih (J02)


