Syarat & Ketentuan Undian Berhadiah 2018 dari PrimeCredit (“Undian”)
Untuk kode produk 905 dan 712
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Masa Promosi mulai tanggal 1 April sampai 30 Juni 2018 (“Masa Promosi”, termasuk kedua tanggal tersebut).
Ada enam (6) pemenang untuk Sepeda Motor baru (“Hadiah”) yang akan dikirim ke kampung halaman
pemenang di Indonesia. Hadiah hanya dapat digunakan di Indonesia.
Semua pelanggan pinjaman yang memenuhi syarat akan diberi satu tiket undian untuk setiap HK$20,000 dari
jumlah pinjaman bruto (dalam satu transaksi) pada saat penarikan pinjaman (misalnya 2 tiket untuk HK$40,000
dari jumlah pinjaman bruto dan 3 tiket untuk HK$60,000 dari jumlah pinjaman bruto) dan semua pelanggan
kartu kredit yang memenuhi syarat akan menerima dua (2) tiket undian pada saat pengajuan aplikasi kartu
kredit.
Untuk menghindari keraguan, setiap pelanggan berhak mendapat maksimal empat (4) tiket undian pada saat
penarikan pinjaman dan pengajuan aplikasi kartu kredit.
Semua tiket undian harus dimasukkan kedalam kotak undian yang telah tersedia di semua cabang PrimeCredit
pada atau sebelum batas waktu penyerahan tiket dari setiap penarikan pinjaman dan masa persetujuan kartu
kredit.
Jadwal dari batas waktu penyerahan tiket dan Undian adalah sebagai berikut:
Penarikan Pinjaman /
Masa Persetujuan Kartu
Kredit
1 – 30 April 2018

Batas Waktu
Penyerahan Tiket

Jadwal Undian

Jumlah
Pemenang

13 Mei 2018

Undian Pertama – 20 Mei 2018

1

1 – 31 Mei 2018

10 Juni 2018

Undian Ke-2 – 17 Juni 2018

1

1 – 30 Juni 2018

8 Juli 2018

Undian Ke-3 – 15 Juli 2018

1

Undian Besar – 15 Juli 2018

3

Semua tiket tidak menang
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Undian akan diadakan di cabang PrimeCredit sebagai berikut:
Jadwal Undian

Lokasi Cabang

20 Mei 2018

Unit 1201, 12/F Carnarvon Plaza, 20 Carnarvon Road, Tsim Sha Tsui

17 Juni 2018

Room 1705-06A, 17/F Nan Fung Centre, 264-298 Castle Peak Road, Tsuen Wan

15 Juli 2018

2/F Ying Kong Mansion, 2-6 Yee Wo Street, Causeway Bay

Semua tiket tidak menang akan disimpan setelah setiap undian dan akan disatukan untuk Undian Besar pada
tanggal 15 Juli 2018. Tiga (3) pemenang akan diundi dalam Undian Besar.
Pada saat Undian, pemenang harus memiliki aktif pinjaman dan/atau kartu kredit dari PrimeCredit dengan
catatan pembayaran yang baik (berdasarkan pada penentuan dan keputusan akhir PrimeCredit). Jika tidak,
masing-masing pemenang akan didiskualifikasi.
Hasil dari Undian akan dicetak dalam The Standard dan Sing Pao Daily News pada tanggal 24 Mei 2018 (Undian
Pertama), 21 Juni 2018 (Undian Ke-2), dan 19 Juli 2018 (Undian ke-3 dan Undian Besar).
Pemenang, setelah diberitahu secara individu melalui telepon dari PrimeCredit pada hari kerja berikutnya dari
tanggal Undian, harus memberi Dokumen Identitas Hong Kong mereka (“HKID”) kepada kantor PrimeCredit di
alamat 8/F., Euro Trade Centre, 21-23 Des Voeux Road Central, Central untuk menerima penyerahan surat
berhadiah dalam waktu 20 hari dari masing-masing Tanggal Undian (“Batas Waktu Pengambilan”).
PrimeCredit berhak untuk memeriksa identitas pemenang sekali lagi setelah pemberitahuan hasil Undian. Bila
terjadi persengketaan, keputusan PrimeCredit dalam hal ini bersifat final.
Dalam hal pemenang tidak mengambil surat penghargaan pada atau sebelum Batas Waktu Pengambilan,
penyerahan Hadiah akan dibatalkan.
PrimeCredit berhak menentukan warna, ukuran, perlengkapan dan asesoris Hadiah. Pemenang harus menerima
Hadiah “apa adanya”.
PrimeCredit akan mengirim Hadiah ke kampung halaman pemenang di Indonesia dalam waktu 180 hari dari
tanggal menang.
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Terms & Conditions of PrimeCredit Grand Lucky Draw 2018 (“Lucky Draw”)
For product code 905 and 712
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Pada saat Hadiah dikirim, pemenang harus memiliki aktif pinjaman atau penutupan normal dan/atau aktif kartu
di PrimeCredit dengan catatan pembayaran yang baik (berdasarkan pada penentuan dan keputusan akhir
PrimeCredit). Jika tidak, masing-masing pemenang akan didiskualifikasi.
Dalam hal adanya hambatan dalam pengiriman Hadiah kepada pemenang, pemenang akan diberi waktu 60 hari
untuk mengambil Hadiah di tempat yang ditentukan oleh PrimeCredit. Bila ada kegagalan dalam mengambil
Hadiah, Hadiah akan dibatalkan.
Setelah dinyatakan sebagai pemenang undian, pemenang harus tidak membayar pinjaman secara penuh
dan/atau memutuskan kartu kredit mereka dalam waktu dua belas bulan dari tanggal menang atau sampai
berakhirnya jadwal tanggal pembayaran terakhir mereka, mana yang lebih awal (“Batas Waktu”). Bila terjadi
pembayaran penuh dan/atau pemutusan kartu kredit, pemenang harus membayar PrimeCredit harga Hadiah
dimana senilai HK$11,000. Jika terjadi pemenang memperbaharui /refinance pinjamannya, sisa Batas Waktu
tersebut akan dibawa kedalam pinjaman refinance pemenang.
Hadiah tidak dapat diambil uang tunai, ditukar dengan hadiah lain atau dipindahkan ke pihak ketiga manapun.
PrimeCredit bukanlah produsen Hadiah. Produsen yang bertanggung jawab penuh atas kualitas, ketersediaan
dan garansi Hadiah.
Semua anggota karyawan dari PrimeCredit dan anggota keluarga mereka tidak berhak untuk ikut dalam Undian
ini.
Pemenang Undian akan dianggap telah memberi kewenangan kepada PrimeCredit untuk menggunakan photo
diri mereka untuk publisitas atau promosi yang bersangkutan dengan Undian, dan untuk menggunakan data
pribadi mereka untuk tujuan komunikasi Undian.
Jika terjadinya persengketaan, PrimeCredit berhak untuk keputusan akhir.
Trade Promotion Competition Licence Number: 50325-8

Peringatan: Anda harus melunasi pinjaman anda. Jangan bayar perantara apapun.
Hotline Pengaduan: 2281 7470
Money Lender’s Licence No.: 599/2017 (Silahkan melihat di http://m.primecredit.com/osw)
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