
PURCHASE ORDER

Bayar supplier tepat waktu?
Penuhi kebutuhan operasional dengan mudah?
Sekarang, semua bisa!

• Perusahaan berbentuk PT atau CV.
• Telah beroperasi minimal 6 bulan.
• Memiliki rekam jejak bisnis yang baik dengan Payor 

penerbit purchase order yang diajukan pembiayaannya. 

Apa saja syaratnya?

Apa keunggulannya?

Bunga kompetitif 12% - 20% per tahun
(proporsional).

Proses aplikasi secara online.

Tanpa jaminan aset tetap. 

Pinjaman mulai dari Rp 50 juta
hingga Rp 2 miliar per pinjaman.

Pendanaan cepat.

Pinjaman multiguna berupa pembiayaan tagihan yang 
ditujukan kepada Borrower berbentuk CV/PT yang memiliki 
tagihan dari Pemberi Pekerjaan (Payor) dengan kriteria 
perusahaan terbuka atau yang tercatat di Bursa Efek 
Indonesia, BUMN, multinasional, dan lembaga pemerintahan.
Melalui skema Pre Invoice Financing atau pembiayaan tagihan 
yang dihadirkan oleh Investree, Borrower dapat menjaminkan 
Surat Pemesanan Barang (Purchase Order) dan kontrak 
pekerjaan dari pemberi pekerjaan (Payor)  untuk memperoleh 
akses pendanaan yang mudah dan cepat, 100% online, tanpa 
perlu menyediakan jaminan aset tetap yang memberatkan.

Manfaatkan Pinjaman Bisnis –
Pre Invoice Financing dari Investree

www.investree.id
@investree.idInvestree InvestreeID

P E N G A J U A NP I N J A M A N

Tanpa jaminan aset tetap, mudah, dan cepat!

bermitra dengan:
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Dokumen apa saja yang diperlukan?
Apabila Anda belum pernah terdaftar sebagai Borrower di Investree, berikut ini 
daftar dokumen yang perlu Anda lengkapi:

Akta Pendirian dan Perubahan beserta pengesahannya

Dokumen Legalitas perusahaan

NPWP Perusahaan*

SIUP*

TDP*

KTP Pengurus dan Pemegang Saham

NPWP Pengurus dan Pemegang Saham

*Tidak perlu jika telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB)

Dokumen Pendukung

Purchase Order yang diterbitkan Pemprov di platform 
MBizmarket.

Rekening koran 6 bulan terakhir

Kontrak / Surat Perintah Kerja (SPK)

Hubungi Tim Sales kami melalui:
sales@investree.id
1500886
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1. Masuk ke website Mbizmarket.co.id, dan 
login dengan akun Penjual, lalu akses 
halaman dasbor Penjual

2. Pilih navigasi Transaksi, lalu pilih Purchase 
Order yang dikirimkan Pembeli.

3. Lengkapi data untuk pendaftaran sebagai 
Borrower Investree dan klik Ajukan 
Pinjaman

4. Apabila sebelumnya Anda telah terdaftar 
sebagai Borrower di Investree, maka Anda 
tinggal mengklik Aktivasi Pengajuan 
Pinjaman.

5. Jika sebelumnya Anda belum terdaftar 
sebagai Borrower, maka Anda perlu 
melengkapi rincian informasi pribadi dan 
Perusahaan Anda

6. Setelah proses registrasi selesai, Anda 
dapat mengecek status pinjaman, serta 
mengajukan pinjaman – pinjaman lain 
untuk Purchase Order lain yang Anda 
miliki.

L O G I N

www.investree.id

A J U K A N  P I N J A M A N

Hubungi Tim Sales kami melalui:
sales@investree.id
1500886

Langkah – Langkah mengajukan 
pinjaman bisnis Investree 
melalui Mbizmarket.co.id : 



*) Syarat dan Ketentuan Berlaku

Dapatkan Akses Pembiayaan
hingga Rp 2 Miliar di Investree

#GrowFa5ter Bersama Investree, 
Manfaatkan cash back hingga 
Rp 10 juta Untuk Pembiayaan Modal Usaha 
melalui Mbizmarket.
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Cash backCash back
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Mitra Mbizmarket, 
Kini Investree hadir untuk memfasilitasi pembiayaan modal 
usaha Anda di platform Mbizmarket. Ajukan pembiayaan 
untuk pembelian stok barang Anda dengan memanfaatkan 
purchase order yang sedang atau akan berjalan.

Keuntungan :
Pengajuan cepat, online melalui integrasi sistem Investree dan               
Mbizmarket.

Jaminan dengan purchase order yang sedang atau akan berjalan.

Syarat & Ketentuan :
Pembiayaan yang dapat diajukan adalah pembiayaan terhadap 
purchase order (PO) yang sedang atau akan berjalan (PO tidak                 
dibatalkan, ditolak atau kadaluwarsa).
Promo cash back sebesar 0,5% atau hingga Rp 10 juta bagi Borrower 
pendaftar baru yang mengajukan pinjaman dan disetujui oleh Investree.
Diskon cash back di atas berlaku untuk pencairan mulai dari Rp 15 juta 
hingga Rp 2 miliar per Borrower per pinjaman.
Promo hanya berlaku bagi 50 Borrower pertama yang mengajukan 
pinjaman melalui MBizmarket.
Promo bersifat terbatas, dan tidak dapat digabung dengan promo 
lainnya, termasuk promo yang diselenggarakan oleh Mbizmarket.
Promo khusus berlaku untuk pembiayaan purchase order yang dimiliki 
vendor terdaftar di MBizmarket yang melaksanakan proyek – proyek 
Pemprov.
Diskon tersebut akan dikreditkan ke rekening Borrower maksimal 14 hari 
kerja setelah periode promo berakhir.
Pajak ditanggung oleh Borrower penerima diskon.
Periode promo berlaku untuk pencairan pinjaman yang dicairkan 
hingga 31 Desember 2020.
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