




KPR Panin
Mudah, Cepat & Ringan

KPR Panin

Selalu membantu mewujudkan rumah impian keluarga Anda dengan proses yang cepat dan mudah 
Kini memiliki rumah idaman bisa menjadi nyata bersama KPR Panin. KPR Panin siap membantu Anda untuk pembelian rumah, villa, ruko, 

apartemen, kavling dengan mudah, cepat dan aman. 

Nikmati berbagai keuntungan bersama KPR Panin : 

  Suku bunga ringan

  Proses persetujan cepat 

  Jangka waktu kredit hingga 20 tahun 

  Mudah dalam pembayaran angsuran

  Untuk segala kebutuhan (pembelian rumah,  renovasi, konstruksi,hingga re�nancing) 

  Layanan di lebih dari 500 kantor cabang
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