
Kini, membesarkan usaha
sekaligus menjaga kelancaran
cash flow bukan lagi masalah 

Working Capital Term Financing merupakan 
pembiayaan modal kerja jangka pendek yang 
ditujukan secara spesifik bagi Anda yang memiliki 
salah satu kerja sama bisnis berikut ini:

Manfaatkan

Working Capital 
Term Financing

Melalui keunggulan-keunggulan model bisnis di atas, Anda dapat 
memanfaatkan data historis transaksi penjualan bisnis Anda yang berasal dari:

#SemuaBisaTumbuh

Bekerja sama dengan 
rekanan pembayaran 

online/digital

Bekerja sama dengan
penyedia jasa logistik

Memiliki kontrak/SPK
yang sedang berjalan

Menggunakan aplikasi 
sistem kasir

• Pemasukan penjualan via pembayaran digital dan transfer bank.
• Rekam jejak penerimaan pembayaran melalui sistem cash on delivery (COD) 

melalui penyedia jasa logistik.
• Pencatatan penjualan melalui aplikasi sistem kasir (POS/Point of Sales).

•   Mulai dari Rp 50 juta hingga Rp 2 miliar per 
pembiayaan.

•   Marjin kompetitif 12–20% per tahun (proporsional).
•   Skema pengembalian dengan cicilan bulanan 

sesuai tenor pendanaan (3-24 bulan).
•   Tanpa jaminan aset tetap.
•   Proses aplikasi secara online.
•   Pendanaan cepat.

• Perusahaan berbentuk PT/CV.
• Telah beroperasi minimal 12 bulan. 
• Minimal omzet Rp 2,5 miliar per tahun.
• Melampirkan rekening koran dan laporan keuangan 

perusahaan.
• Melampirkan informasi tambahan (pilih salah satu):
 a. Informasi mitra pembayaran digital.
 b. Informasi mitra aplikasi sistem kasir.
 c. Informasi mitra distribusi logistik.
 d. Kontrak kerja/SPK yang sedang berjalan.
 e. Laporan rekam jejak penjualan.

Keunggulan Syarat dan Ketentuan



@investree.idInvestree InvestreeID#SemuaBisaTumbuh

• Akta Pendirian dan Perubahan beserta 
pengesahannya

• NPWP Perusahaan
• SIUP
• TDP
• KTP Pengurus dan Pemegang Saham
• NPWP Pengurus dan Pemegang Saham 

Dokumen Legalitas Perusahaan 

• Laporan keuangan
• Rekening koran (min. 6 bulan terakhir)
• Informasi tentang kerja sama dengan pihak 

ke-3 yang telah bermitra dengan Investree
• Sampling kontrak dan invoice yang sudah 

dibayar.

Dokumen Pengajuan Pendanaan  

Langkah–langkah mengajukan Pendanaan
Working Capital Term Financing melalui 
Investree:
1. Masuk ke website www.investree.id/syariah dan log in 

menggunakan akun Anda. 
2. Masukkan alamat e-mail dan kata sandi untuk melanjutkan, 

kemudian klik tombol “Masuk”. 
3. Lengkapi data Anda untuk membuat akun dan berikan tanda 

checklist di kotak bagian bawah. Kemudian klik “Daftarkan 
Perusahaan”. 

4. Isi formulir pengajuan pembiayaan. Kemudian klik “Kirim 
Pengajuan”. Isi kelengkapan data perusahaan. 

5. Anda dapat memulai mengajukan pendanaan di dasbor 
Borrower Anda:

 • Pilih jenis kerja sama bisnis yang Anda miliki.
 • Masukkan nominal pengajuan dan tenor pembiayaan yang 

dibutuhkan 
 • Lengkapi dokumen yang diminta, yang berhubungan 

dengan pilihan kerja sama yang Anda miliki. 
6. Setelah akun aktif, mohon untuk melanjutkan langkah 

berikutnya dengan mengunggah dokumen yang diperlukan. 

Langkah–langkah melakukan pendaftaran
sebagai Borrower di Investree 

1. Masuk ke website www.investree.id/syariah 
2. Klik tab Borrower pada kalkulator simulasi.
3. Klik tab “Ajukan Pembiayaan”.
4. Lengkapi data Anda untuk membuat akun dan berikan tanda 

checklist di kotak bagian bawah. Kemudian klik “Buat Akun”.
5. Anda akan menerima pemberitahuan melalui e-mail dan SMS 

berupa kode verifikasi untuk aktivasi akun. 
6. Setelah akun aktif, mohon untuk melanjutkan langkah berikutnya 

dengan mengunggah dokumen yang diperlukan. 

www.investree.id/syariah

Ajukan sekarang di


