
IMPORT   

  

Bank INA menyediakan jasa layanan import untuk mempermudah anda dalam transaksi 

jual beli internasional. Transaksi Impor dapat dilakukan dengan menggunakan LC atau 

tanpa LC.  

  

Jenis Layanan Import :   

  

1.Letter of Credit  Import (L/C)  

  

Import Letter of Credit merupakan layanan Bank INA untuk memfasilitasi transaksi 

perdagangan  internasional nasabah (importir/pembeli) untuk melakukan pembayaran 

kepada eksportir/penjual  apabila dokumen yang dipresentasikan sesuai dengan 

persyaratan letter of credit.  

  

           Nasabah Kami  

           Nasabah Corporate / perusahaan yang memiliki rekening di Bank INA  

  

           Fitur Produk  

1. Tersedia dalam mata uang IDR (Rupiah), USD dan mata uang lain yang disetujui 

oleh Bank INA.  

2. Jenis L/C (Letter of Credit) dibedakan berdasarkan tenor pembayaran: L/C 
Sight/atas unjuk     : pembayaran dilakukan setelah dokumen diterima L/C 
Usance/berjangka : pembayaran dilakukan setelah akseptasi pada saat jatuh 
tempo  

3. Penerimaan aplikasi pembukaan L/C dapat dilakukan melalui unit Trade operation 

dan kantor cabang dan kantor cabang pembantu Bank INA.  

  

           Syarat Pengajuan  

• Membuka rekening Giro BANK INA  

• Mendapatkan fasilitas LC Line dari BANK INA atau dengan jaminan tunai  

• Memiliki dokumen API (Angka Pengenal Impor) atau APIT (Angka Pengenal Impor 

Terbatas) untuk impor barang masuk ke Indonesia  

• Mengisi dan menandatangani aplikasi Pembukaan LC  

              

           Keunggulan  

1. Keamanan bertransaksi karena pembayaran hanya akan dilakukan apabila 

dokumen yang diterima telah sesuai dengan syarat dan kondisi dalam LC  

2. Meningkatkan kredibilitas nasabah (Importir) dimata penjual karena jaminan 

pembayaran dilakukan oleh bank jika seluruh persyaratan didalam LC sudah 

dipenuhi  

  

  



  

  

  

2. Domestic Letter of Credit (SKBDN)  

  

SKBDN (LC lokal) merupakan Layanan Bank INA untuk memfasilitasi transaksi 

perdagangan local nasabah (pembeli) untuk melakukan pembayaran kepada penjual 

apabila dokumen yang dipresentasikan sesuai dengan persyaratan SKBDN.  

         

        

      Nasabah Kami  

      Nasabah Corporate / perusahaan yang memiliki rekening di Bank INA  

  

      Fitur Produk  

1. Tersedia dalam mata uang IDR (Rupiah), USD dan mata uang lain yang disetujui 

oleh Bank INA.  

2. Jenis SKBDN (Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri) dibedakan berdasarkan 

tenor pembayaran:  

SKBDN Sight/atas unjuk      : pembayaran dilakukan setelah dokumen diterima 

SKBDN Usance/berjangka   : pembayaran dilakukan setelah akseptasi pada saat 

jatuh tempo  

3. Penerimaan aplikasi pembukaan SKBDN dapat dilakukan melalui unit Trade 

operation dan kantor cabang dan kantor cabang pembantu Bank INA terdekat.  

  

      Syarat Pengajuan  

• Membuka rekening Giro BANK INA  

• Mendapatkan fasilitas SKBDN Line dari BANK INA atau dengan jaminan tunai 

• Mengisi dan menandatangani aplikasi Pembukaan SKBDN  

  

      Keunggulan  

1. Keamanan bertransaksi karena pembayaran hanya akan dilakukan apabila 

dokumen yang diterima telah sesuai dengan syarat dan kondisi dalam SKBDN  

2. Meningkatkan kredibilitas nasabah dimata penjual karena jaminan pembayaran 

dilakukan oleh bank jika seluruh persyaratan didalam SKBDN sudah dipenuhi  

  

3. Inward Documentary Collection (DP or DA)  

Inward Documentary Collections merupakan penanganan dokumen penagihan (lokal dan 

internasional) trade finance dengan skema non-LC yang diterima dari Remitting Bank 

dan/atau penjual/exporter untuk membantu menagihkan akseptasi atau pembayaran dari 

importir (nasabah) atas unjuk (sight)/DP atau akseptasi/DA.  

  

      Nasabah Kami  

      Nasabah Corporate / perusahaan yang memiliki rekening di Bank INA  



  

      Fitur Produk  

1. Dokumen transaksi dapat diserahkan melalui Trade Operation dan kantor Cabang 

/kantor cabang pembantu Bank INA.  

2. Jenis transaksi:  

• Documents againts Payment (D/P)     : dokumen diserahkan kepada nasabah 

(importir) setelah diterima dana untuk pembayaran kepada  

Eksportir.  

• Documents against Acceptance (D/A): dokumen diserahkan kepada nasabah 

(importir) setelah nasabah (importir) melakukan akseptasi atas wesel 

dokumen impor Non-LC yang diterima dari Eksportir.  

  

      Syarat Pengajuan  

• Membuka rekening Giro BANK INA  

• Menyediakan dana pembayaran sebesar nilai dokumen Inward Bill for Collection 

yang diterima Bank.  

  

       Keunggulan  

1. Kepastian memperoleh dokumen pada saat melakukan pembayaran/akseptasi.  

2. Membantu nasabah (importir) dalam memperoleh penyerahan dokumen 
pengambilan barang impor dengan skema Non LC sehingga membantu 
kelancaran usaha perdagangan.  

  

  

4.Trust Receipt  

Trust Receipt (TR) merupakan pembiayaan jangka pendek kepada nasabah (importir) 

untuk melunasi kewajiban tagihan impor yang datang.  

  

     Nasabah Kami  

     Nasabah Corporate / perusahaan  yang memiliki rekening di Bank INA  

  

      Fitur Produk  

1. Berlaku untuk mata uang IDR, USD dan mata uang lain sesuai persetujuan Bank 

INA  

2. Pengajuan permohonan pembiayaan TR dapat melalui Marketing atau Kantor 

Cabang/Kantor Cabang Pembantu Bank INA terdekat  

  

     Syarat Pengajuan  

• Membuka rekening Giro Bank INA  

• Mendapatkan fasilitas LC Line LC Impor Sub Limit Trust Receipt dari Bank INA 

atau dengan jaminan tunai  

• Mengisi dan menandatangani Aplikasi Permohonan Pencairan Trust Receipt.  

  



      Keunggulan  

1. Memberikan kesempatan kepada nasabah (importir) untuk mengeluarkan barang 

terlebih dahulu dari pelabuhan untuk menghindari demurrage dan storage charge.   

2. Melancarkan usaha nasabah (cash flow) dengan memberikan pinjaman untuk 

melunasi kewajiban impornya terlebih dahulu.  

3. Meningkatkan kredibilitas nasabah (importir) dengan menjamin pembayaran tepat 

waktu kepada eksportir  

  

5.Usance Payable At Sight (UPAS)  

Usance Payable At Sight (UPAS) merupakan fasilitas pembiayaan non cash loan kepada 

nasabah (importir) untuk pembayaran LC secara berjangka, namun eksportir tetap 

mendapatkan pembayarannya secara langsung (sight) dari Bank INA.  

  

    Nasabah Kami 

    Nasabah Corporate / perusahaan yang memiliki rekening di Bank INA  

  

      Fitur Produk  

1. Berlaku untuk mata uang USD dan mata uang lain sesuai persetujuan Bank  

2. Pengajuan permohonan pembiayaan UPAS dapat melalui Marketing di Kantor 

Cabang / Kantor Cabang Pembantu Bank INA terdekat  

3. Proses transaksi penerbitan LC UPAS dapat dilakukan melalui Unit Trade 

Operation Bank INA terdekat atau kantor cabang / kantor cabang pembantu  

terdekat.  

  

      Syarat Pengajuan  

• Membuka rekening Giro Bank INA  

• Mendapatkan fasilitas LC UPAS dari Bank INA dengan melampirkan dokumen API 

(Angka Pengenal Impor) atau APIT (Angka Pengenal Impor Terbatas)  

• Mengisi dan menandatangani Aplikasi Permohonan Pembukaan LC UPAS  

  

      Keunggulan  

1. Memberikan keleluasaan waktu bagi nasabah (importir) dalam memenuhi 
kewajiban pembayaran kepada penjual di dalam dan luar negeri atas dasar LC 
yang diterbitkan. 

2. Meningkatkan kepercayaan penjual terhadap nasabah (importir). 
3. Fleksibilitas pengelolaan arus kas. 

  


