
 
 
 

 

 

SURAT PERNYATAAN 

Yang bertandatangan dibawah ini  : 

Nama    : ……………………………………………………………………………………….. 

NIK Kartu Tanda Penduduk    : ……………………………………………………………………………………….. 

Pekerjaan    : ……………………………………………………………………………………….. 

Alamat    : ……………………………………………………………………………………….. 

No. Telepon/No. Seluler   : ……………………………………………………………………………………….. 

Alamat email   : ……………………………………………………………………………………….. 

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri/berdasarkan persetujuan istri/suami saya, yang bernama 
……………………………………………………………………………………….., pemegang KTP dengan Nomor Induk Kependudukan 
: ……………………………………………………………………………………….., berlaku seumur hidup, yang diterbitkan oleh 
Kelurahan/Kecamatan ……………………………………………………………., bertempat tinggal sama dengan saya 
(selanjutnya disebut “Pemberi Pernyataan”); 

Pemberi Pernyataan dengan ini menerangkan dan menyatakan, bahwa: 

1. Pemberi Pernyataan merupakan Nasabah dari PT Hasjrat Multifinance, berdasarkan : 

a. Perjanjian Kredit Nomor  : ……………………………………………………………………………………….. 

b. Jenis Kendaraan  : ……………………………………………………………………………………….. 

c. Nomor Polisi  : ……………………………………………………………………………………….. 

d. Nomor Rangka dan Nomor Mesin  : ……………………………………………………………………………………….. 

e. Warna  : ……………………………………………………………………………………….. 

2. Pemberi Pernyataan dengan ini mengajukan peninjauan kembali terhadap kewajiban-kewajiban Pemberi 
Pernyataan kepada PT Hasjrat Multifinance, berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta termasuk Kantor-
kantor Cabangnya yang ada di Indonesia, sehubungan dengan kondisi dan situasi yang saat ini mempengaruhi 
usaha dan berakibat pada penghasilan Pemberi Pernyataan dan memohon kepada PT Hasjrat Multifinance 
untuk dapat melakukan Rektrukturisasi atas Pinjaman Pemberi Pernyataan. 

3. Pemberi Pernyataan memahami dan mengerti PT Hasjrat Multifinance akan melakukan Analisa terhadap 
kondisi sebagaimana dimaksud dalam angka 2 di atas. 

4. Pemberi Pernyataan bersedia bekerjasama dengan PT Hasjrat Multifinance untuk mencari solusi terbaik bagi 
kedua pihak, dan untuk itu akan dituangkan dalam suatu perjanjian yang terpisah dari Pernyataan ini dan 
menjadi satu kesatuan dengan Perjanjian Pembiayaan sebelumnya. 

5. Pemberi Pernyataan berjanji dan mengikatkan diri kepada PT Hasjrat Multifinance  bahwa pembayaran 
angsuran selanjutnya setelah dilakukan restrukturisasi pinjaman, tidak akan menunggak pembayaran 
angsuran. Apabila Pemberi Pernyataan menunggak angsuran maka Pemberi Pernyataan bersedia secara 
sukarela menyerahkan agunan sebagaimana data yang ada pada PT Hasjrat Multifinance. 

 

Demikian Pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana keperluannya.  

Jakarta, …………………………… 20…. 

Pemberi Pernyataan,    Diketahui dan disetujui oleh pasangan: 

 

 

 

(……………………………………………)  (……………………………………………) 


