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INFORMASI PRODUK BANK 
 
Nama Produk : VALAS  (SPOT/FORWARD/SWAP) 

Jenis Produk : Derivatives 

Manfaat dan hal-hal yang 
perlu perhatian nasabah  

: Manfaat : 

1. Kontrak valas antara Bank dengan Customer. 

2. Dapat menkonversikan dari satu currency ke currency lain 
dengan kurs, tanggal & kondisi tetap untuk waktu yang akan 
datang yang telah disetujui oleh bank dan customer. 

3. Untuk hedge resiko fluktuasi valas. 

4. Untuk mendapatkan dana dalam currency tertentu dengan 
memanfaatkan currency lain (transaksi forex swap). 

5. Currency yang tersedia: IDR/USD/JPY/EUR/SGD dan lain-lain.  

Ha-hal yang perlu diperhatikan : 

1. Dapat menentukan kurs tetap untuk transaksi valas. 

2. Customer mungkin bisa kehilangan kesempatan untuk 
mendapatkan kurs valas yang lebih baik apabila customer 
sudah menyetujui kontrak valas yang tidak dapat dibatalkan. 

Risiko : 1. Risiko pasar/perubahan harga pasar/suku bunga 

2. Risiko lawan transaksi/kegagalan penyelesaian transaksi 

 

Persyaratan dan Tata Cara : Persyaratan : 

Penilaian kredit awal yang diharuskan oleh bank. 

 

Selama dan sesudah penilaian, dokumen yang diperlukan oleh 
customer korporasi dalam bentuk Perseroan Terbatas (PT) atau 
yang lainnya: 

1. Anggaran Dasar dan perubahannya 

2. Copy ID/Passport/Kitas dari orang yang authorized. 

3. Akte Pendirian Perusahaan. 

4. Registrasi Perusahaan (TDP) 

5. Nomor registrasi Pajak (NPWP) 

6. Ijin Usaha (SIUP) 

7. Ijin dari kantor koordinasi penanaman modal asing. 

8. Sudah dilegalisir oleh Mentri Kehakiman 

9. Tidak termasuk dalam daftar hitam Bank Indonesia. 

10. Surat Perjanjian yang berhubungan dengan transaksi valas. 

Tata Cara : 

1. Bank akan memberikan harga dan kondisi lainnya, setelah 
customer bermaksud akan melakukan transaksi valas dengan 
detail seperti 1) beli atau jual , 2) pasangan currency, 3) nilai 
nominal, 4) tanggal valuta transaksi valas.  

2. Bank akan menerbitkan surat konfirmasi transaksi valas 
setelah transaksi valas terjadi (transaksi forward/swap) 

3. Customer diminta untuk mengeksekusi transaksi valas sesuai 
dengan kondisi yang telah disetujui pada tanggal valuta.  

4. Customer tidak dapat membatalkan transaksi tanpa kecuali. 

 

 

"Bank Mizuho Indonesia terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)” 
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"Bank Mizuho Indonesia terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)” 

Biaya-Biaya : Sesuai dengan ketentuan biaya bank 

Pernitungan bunga  : Tidak ada 

Jangka waktu berlakunya Produk  : Maksimum Satu Tahun (tergantung pada ketersediaan 
pasar/market) 

Penerbit  : Bank Mizuho Indonesia 

 


