INFORMASI PRODUK BANK
Nama Produk

:

INTEREST RATE SWAP (IRS)

Jenis Produk

:

Derivatif

Manfaat dan hal-hal
yang perlu mendapat
perhatian dari nasabah

:

Risiko

:

Manfaat :
1. Lindung nilai tingkat suku bunga dari kemungkinan pergerakan
suku bunga yang tidak diharapkan
2. Interest rate yang tetap membuat perencanaan anggaran
keuangan lebih mudah
3. Mata uang yang tersedia : IDR/USD/JPY/EUR/SGD dll
Hal-hal yang perlu diperhatikan :
Apabila tingkat suku bunga bergerak ke arah yang berlawanan,
nasabah tetap harus membayar suku bunga sesuai dengan kontrak
IRS.
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
nasabah korporasi dalam bentuk Perseroan Terbatas (PT) atau yang
lainnya:
1. Anggaran Dasar dan perubahannya
2. Copy ID/Passport/Kitas dari pejabat nasabah yang berwenang
3. Akte Pendirian Perusahaan
4. Registrasi Perusaahaan (TDP)
5. Nomor Registrasi Pajak (NPWP)
6. Ijin Usaha (SIUP)
7. Ijin dari kantor koordinasi penanaman modal asing
8. Legalisasi dari Mentri Kehakiman dan HAM
9. Tidak termasuk dalam daftar hitam Bank Indonesia
10. Surat perjanjian yang berhubungan dengan transaksi valas
11. Credit limit untuk IRS
12. Menandatangani perjanjian ISDA
13. Menandatangani Risk Acknowledgement and Confirmation of
Derivative Transaction
Tata Cara :
1. Bank akan memberikan harga dan kondisi lainnya, setelah nasabah
mengajukan transaksi IRS dengan detail informasi seperti 1)
floating/fixed rate, 2) jenis mata uang 3) nilai nominal, 4) tanggal
pertukaran, 5) periode pembayaran bunga
2. Bank akan menerbitkan surat konfirmasi transaksi valas setelah
transaksi valas terjadi.
3. Nasabah tidak dapat membatalkan transaksi tanpa kecuali.
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Biaya-Biaya

:

Tidak ada

Perhitungan bunga

:

Nominal X Suku bunga X Jumlah hari
360

Jangka waktu berlakunya
produk

:

tergantung pada ketersediaan pasar

Penerbit

:

Bank Mizuho Indonesia
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