
Jakarta, 06 Januari 2017 
 
No. : PFA/4.3/062 

 
PENGUMUMAN PELELANGAN TERBUKA 

 
Dengan ini diumumkan BNI - Divisi Pengelolaan Aset & Pengadaan mengundang Segenap 
Rekanan Terdaftar BNI yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti Pelelangan pengadaan 
Barang dan Jasa dengan penjelasan sebagai berikut : 

 
I. Lingkup Pekerjaan 

Proyek :  Pengadaan Barang dan Jasa 

Paket Pekerjaan :  Pengadaan Pialang Asuransi Kredit BNI Kredit Segmen Usaha 
Kecil  

 
Alamat proyek  :  PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk 
    Divisi Pengelolaan Aset & Pengadaan 
    Jl. Jend. Sudirman No. 1 Jakarta 

 
II. Syarat Peserta Pelelangan : 

1. Diutamakan yang telah menjalin kerjasama dengan Badan Usaha Milik Negara 
(BUMN) dan pengalaman di bidang penutupan asuransi kredit di Bank dalam kurun 
waktu 2 (dua) tahun terakhir. 

2. Terdaftar sebagai rekanan BNI dibidang pialang asuransi maupun asuradur yang 
dibuktikan dengan surat Tanda Daftar Rekanan dari BNI yang masih berlaku (wajib 
telah terdaftar sebelum pengumuman dilaksanakan). 

3. Perusahaan pialang asuransi tidak merupakan anak perusahaan dan atau sahamnya 
dimiliki secara atau tidak langsung oleh bank yang merupakan pesaing BNI. 

4. Rekanan asuransi dari pialang asuransi adalah perusahaan asuransi yang telah 
menjadi rekanan di BNI dan menawarkan produk asuransi kredit dengan sistem 
pengelolaan yang profesional khususnya untuk BNI di Segmen Kecil. 

5. Perusahaan pialang asuransi memiliki kantor perwakilan di daerah yang bisa 
mengakomodir 17 kantor wilayah  BNI. 

6. Pialang Asuransi memiliki pengalaman kerja sama dengan Bank lain sebagai rekanan 
khusus di bidang kredit produktif kepada UMKM / Segmen Usaha Kecil. 

7. Memiliki system online untuk penutupan asuransi dan klaim, dan memiliki security 
system yang memadai. 

8. Melampirkan dokumen surat pernyataan tunduk pada keputusan tim penilai yang 
ditunjuk BNI. 

9. Memiliki requirement aspek legal. 
10. Memenuhi requirement aspek-aspek finansial. 
11. Bersedia dan sanggup untuk memenuhi standar layanan purna jual yang telah 

ditetapkan BNI kepada debitur BNI. 
12. Rekanan Asuradur dari pialang asuransi bersedia melaporkan data klaim nasabah 

dan data premi kepada BNI Divisi Bisnis Usaha Kecil paling lambat tanggal 25 
setelah bulan laporan. 

13. Pialang Asuransi wajib merahasiakan data setiap nasabah BNI dan tidak boleh 
dipergunakan untuk kepentingan apapun dan siapapun. 

 
 
 



 
III. Pendaftaran Peserta Pelelangan : 

Bagi Rekanan Terdaftar Bank BNI yang berminat mengikuti pelelangan tersebut dapat 
mendaftarkan diri dengan memasukkan Surat Pendaftaran Peserta Lelang dalam 
bentuk Hardcopy dan Softcopy (CD) dengan melampirkan : 
 
1. Surat pengantar mengikuti pelelangan. 
2. Copy surat telah tercatat sebagai rekanan BNI (TDR) yang masih berlaku cfm. butir 

II.2 di atas. 
3. Asli Referensi Bank dari Bank BNI. 
4. Daftar Pengurus Perusahaan (Direksi, Komisaris dan Pemegang Saham). 
5. Legalitas Perusahaan (Akta Pendirian (dari Awal Pendirian s/d yang terbaru), Berita 

Negara RI, NPWP, TDP, Sertifikasi kompetensi dan atau kualifikasi perusahaan dari 
organisasi terkait yang masih berlaku dan disampaikan dalam bentuk  Softcopy (CD 
yang diberi label perusahaan). 

6. Dokumen pendaftaran dalam bentuk hardcopy dan softcopy (CD yang diberi label 
perusahaan). 

7. Daftar pengalaman di bidang penutupan asuransi kredit di Bank dalam kurun waktu 
2(dua) tahun terakhir yang dibuktikan dengan fotocopy kontrak/purchase order/SPK 
atau dokumen lainnya yang menyatakan memiliki pengalaman penutupan asuransi 
kredit di Bank. 

8. Surat pernyataan dan kesanggupan bermaterai yang menyatakan (boleh dibuat 
terpisah atau digabungkan) yang menyatakan sbb. :   
8.1 Surat kesanggupan memenuhi term & condition yang diberikan BNI. 
8.2 Surat kesanggupan memenuhi ruang lingkup yang ditetapkan BNI. 
 

IV. Rekanan BNI yang berminat mendaftar lelang harus menyampaikan seluruh persyaratan      
pendaftaran lelang secara lengkap, serta melampirkan bukti penyetoran pendaftaran 
lelang sebesar Rp. 250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) ke rekening BNI 
(Divisi PFA) “Kewajiban Kerjasama Dengan Pihak Ketiga”  Nomor Rekening : 
723.360.490859.001. 
 

V. Alamat pendaftaran :   
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.  
Divisi Pengelolaan Aset dan Pengadaan  
Gedung Landmark, Tower A, Lt. 8 
Jl. Jend Sudirman No. 1 
Jakarta 12910 
  
Pendaftaran dimulai dari :Tanggal 09 Januari 2017 s/d tanggal 12 Januari 201713 

 
Contact Person : Nuriza Amelia (+6221 - 52963237 ext. 8630) or  

 Mohamad Hidayat (+6221 - 52963237 ext. 8611) 
 
Bagi para pendaftar yang tidak memenuhi persyaratan di atas dinyatakan gugur dan calon 
peserta pelelangan terbuka yang memenuhi syarat akan diumumkan selanjutnya. 
 
Demikianlah pengumuman ini untuk diketahui oleh Rekanan Terdaftar Bank BNI. 

 
PT Bank Negara Indonesia  (Persero) Tbk 
Divisi Pengelolaan Aset & Pengadaan 

 
 
TTD 
Panitia Pengadaan 


