Syarat dan Ketentuan Permohonan Kartu Kredit Prime Visa
1. Saya mengetahui bahwa saya harus mengirimkan formulir aplikasi kartu kredit Prime Visa melalui cabang
PrimeCredit, Aplikasi HP Prime Gems atau situs web PrimeCredit OSW.
2. Saya mengerti bahwa kartu kredit Prime Visa dikeluarkan oleh PrimeCredit Limited ("PrimeCredit") dan batas kredit
disetujui dan dibuat oleh PrimeCredit. Saya menegaskan, menjamin dan menyatakan kepada PrimeCredit bahwa (i)
informasi yang tercantum dalam aplikasi ini dan dokumen-dokumen disertai dengan aplikasi ini benar dan lengkap
dan saya memberi wewenang kepada PrimeCredit untuk memverifikasi informasi ini melalui sumber yang dapat
dipilih PrimeCredit, dan (ii) Saya Pekerja Luar Negeri di Hong Kong berusia 18 tahun ke atas. Saya setuju untuk terikat
oleh Syarat dan Ketentuan Perjanjian Pemegang Kartu Kredit PrimeCredit ("Perjanjian Pemegang Kartu", yang
terlampir dalam aplikasi ini), dan syarat dan ketentuan yang mengatur layanan terkait lainnya yang tersedia atas
permintaan di setiap cabang PrimeCredit atau melalui Hotline Layanan Pelanggan Prime Visa di 2269 8866 dan akan
dikirimkan kepada saya beserta kartu kredit Prime Visa saya setelah disetujui permohonan, atau tersedia untuk di
download melalui situs web PrimeCredit OSW di www.primecredit.com/osw.
3. Saya mengerti bahwa saya dapat menanyakan tentang status aplikasi ini dengan menghubungi Hotline Layanan
Pelanggan Prime Visa di 2269 8866 yang diberikan oleh PrimeCredit dan, jika permohonan saya disetujui,
mengaktifkan kartu kredit Prime Visa yang diajukan dengan menghubungi Hotline Aktivasi Kartu Kredit PrimeCredit
di 2269 8812.
4. Saya mengerti bahwa validitas kartu kredit Prime Visa tunduk pada validitas kontrak kerja dan visa kerja saya. Saya
setuju untuk menyerahkan fotokopi kontrak kerja dan visa kerja baru/pembaruan saya 30 hari sebelum berakhirnya
kontrak kerja saya saat ini atau perubahan pekerjaan melalui aplikasi HP Prime Gems, situs web PrimeCredit OSW
atau cabang PrimeCredit manapun. Jika tidak, kartu kredit Prime Visa akan ditangguhkan untuk sementara. Saya
setuju bahwa jika tidak ada fotokopi kontrak kerja dan visa kerja baru/pembaruan saya diserahkan setelah 90 hari
berakhirnya kontrak kerja saat ini atau perubahan pekerjaan, kartu kredit Prime Visa saya akan diberhentikan.
5. Saya setuju bahwa kontrak kerja dan visa kerja yang saya serahkan untuk pengajuan kartu kredit Prime Visa berlaku
selama aplikasi kartu kredit dan validitas kartu kredit (setelah persetujuan kartu kredit), saya menegaskan bahwa
saya akan tetap memiliki kontrak kerja dan Visa kerja yang masih berlaku dan menjamin bahwa penghentian kontrak
kerja atau visa kerja saya tidak dibahas atau dilakukan selama masa validitas kartu kredit Prime Visa. Setiap saat
dalam masa persyaratan kartu kredit Prime Visa terjadi hal tersebut setelah persetujuan kartu kredit, saya
berkewajiban untuk segera menginformasikan PrimeCredit dan PrimeCredit berhak meminta pemegang kartu untuk
membayar kembali saldo kartu kredit Prime Visa beserta akrual Bunga dan biaya-biaya lainnya seperti yang telah
diinstruksikan oleh PrimeCredit.
6. Tingkat Bunga Persentase Tahunan dari suku bunga (“APR”) adalah tingkat referensi yang mencakup tingkat bunga
dasar dan biaya dan ongkos produk yang dinyatakan sebagai tingkat bunga tahunan. APR pelanggan untuk pembelian
eceran dan penarikan uang tunai (termasuk Biaya Penanganan Penarikan Uang Tunai), tercantum di Surat Kartu yang
akan dikirim ke pelanggan bersamaan dengan kartu kredit Prime Visa setelah permohonan ini disetujui. PrimeCredit
dapat, atas kebijakannya sendiri (tunduk pada undang-undang dan peraturan yang berlaku), menentukan untuk
menetapkan APR pelanggan yang berbeda dari waktu ke waktu.
7. PrimeCredit dapat memperoleh laporan kredit pelanggan dari agen referensi kredit dalam mempertimbangkan
aplikasi untuk fasilitas kredit dengan aplikasi ini dan ulasan berikutnya.
8. Persetujuan kartu kredit Prime Visa tunduk pada keputusan akhir dari PrimeCredit.
9. Biaya tahunan kartu kredit Prime Visa adalah HK$120. Saya mengerti bahwa biaya tahunan akan didebet dari kartu
kredit Prime Visa setiap tahun setelah persetujuan kartu. Masa Pembayaran tanpa bunga untuk Kartu Kredit sampai
53 hari (Penarikan Uang Tunai tidak termasuk).
10. Saya setuju bahwa PrimeCredit dapat memperoleh informasi saya dari perusahaan yang menyediakan data pribadi
komposit individu yang dikumpulkan dari sumber informasi publik untuk tujuan termasuk namun tidak terbatas pada
(i) melakukan pemeriksaan kredit terhadap saya dan memastikan kelayakan kredit yang berkelanjutan dari saya; (Ii)
membantu penagihan hutang; (Iii) memverifikasi keakuratan data pribadi yang diberikan oleh saya dan (iv)
memastikan kepatuhan terhadap undang-undang yang mengikat atau menerapkannya pada PrimeCredit seperti
melakukan uji kelayakan saya.
11. PrimeCredit berhak untuk membatalkan Penawaran Awal (jika ada), akun Loyalitas Klub Prime Gems dan Poin Prime
Gems dan/atau penawaran lainnya dan/atau mengubah dan menganti Persyaratan dan Ketentuan yang bersangkutan
dari waktu ke waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya. Jika terjadi perselisihan, keputusan PrimeCredit bersifat final

dan konklusif. Syarat dan Ketentuan Loyalitas Klub Prime Gems dan Syarat dan Ketentuan Penebusan Poin Prime
Gems tersedia berdasarkan permintaan di cabang PrimeCredit atau tersedia untuk di download dari situs web
PrimeCredit OSW di www.primecredit.com/osw.
CATATAN PENTING:
Anda disarankan untuk membaca dengan seksama syarat dan ketentuan utama berikut ini, dan memperhatikan
keseluruhan Perjanjian Pemegang Kartu Kredit PrimeCredit ("Perjanjian Pemegang Kartu"). Perhatian Anda terutama
pada persyaratan dan ketentuan utama berikut ini. Anda juga bisa membaca rinciannya di "www.primecredit.com/osw":
1. Saya harus segera menandatangani Kartu segera setelah terima dari PrimeCredit.
2. Saya harus selalu menjaga kartu saya dan Personal Identification Number ("PIN") saya, dan simpan kartu saya dengan
aman di bawah kendali saya dan PIN saya aman dan rahasia. Saya setuju untuk tidak amengizinkan orang lain
menggunakan kartu dan PIN saya, untuk tidak memilih nomor yang mudah untuk PIN saya (seperti nomor kartu HKID,
tanggal lahir, nomor telepon atau informasi pribadi lainnya yang mudah diakses), tidak menggunakan PIN saya untuk
Mengakses layanan lain (misalnya, koneksi ke internet atau mengakses situs-situs lain). PrimeCredit tidak akan
mengganti kerugian atas kehilangan atau kerusakan yang terjadi karena PIN saya diketahui oleh orang lain.
3. Saya bertanggung jawab atas semua transaksi yang dilakukan dengan menggunakan Kartu Kredit atau nomor kartu
pada Kartu Kredit tersebut.
4. Saya harus membayar biaya keterlambatan jika saya gagal membayar Minimal Pembayaran Jatuh Tempo yang
ditentukan dalam sebuah tagihan pada atau sebelum Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran. Terlepas dari ketentuan
Minimal Pembayaran Jatuh Tempo dan Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran dalam tagihan, PrimeCredit, dapat
sewaktu-waktu, meminta pembayaran kembali segera dari semua jumlah yang terhutang pada Rekening Kartu atau
menghentikan penggunaan Kartu Saya.
5. Tagihan akan dianggap benar jika PrimeCredit tidak menerima pemberitahuan kesalahan atau transaksi yang tidak
sah dalam waktu 60 hari sejak tanggal tagihan.
6. Saya dapat menghentikan layanan kartu jika saya tidak menerima pengubahan terhadap Perjanjian Pemegang Kartu
yang diajukan oleh PrimeCredit.
7. Saya bertanggung jawab untuk mengganti kerugian PrimeCredit untuk semua biaya pemulihan dan penegakan
hukum, termasuk namun tidak terbatas pada biaya agen penagihan dan biaya hukum dan biaya atas dasar ganti rugi,
yang dalam jumlah wajar dan cukup banyak terjadi.
8. Saya akan segera melaporkan adanya kehilangan, pencurian, pengungkapan, atau penggunaan kartu yang tidak sah
dan PIN saya kepada PrimeCredit. Jika ini terjadi di luar negeri, saya harus memberi tahu anggota asosiasi kartu, jika
berlaku. Kemudian tanggung jawab maksimal saya untuk transaksi kartu yang tidak sah (selain Penarikan Uang Tunai)
adalah HK$500 per Kartu. Tanggung jawab maksimal tersebut tidak akan mencakup jika saya dengan sengaja
mengizinkan pihak ketiga untuk menggunakan kartu dan PIN saya atau saya telah bertindak dengan curang atau
dengan kelalaian dalam menggunakan atau melindungi kartu atau PIN saya. Kegagalan saya untuk mengikuti saran
PrimeCredit dari waktu ke waktu mengenai penyimpanan kartu atau PIN saya dapat dianggap sebagai kelalaian yang
merugikan. Saya akan tetap bertanggung jawab penuh atas transaksi yang dilakukan dengan menggunakan kartu
saya.
Ringkasan dari Biaya dan Tagihan Penting pada Kartu Kredit Prime Visa
(Tanggal Berlaku: 1 Juli 2017)
Suku Bunga / Biaya Keuangan
Bunga Persentase Tahunan
40.41%, Silahkan melihat ke Surat Kartu yang disertakan bersama Kartu Kredit baru
(APR) untuk Pembelian Eceran Anda untuk keterangan lebih lanjut. PrimeCredit akan meninjau APR Pemegang Kartu
dari waktu ke waktu. Jika Pemegang Kartu tidak membayar Saldo Tagihan secara
lengkap atau sebelum Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran, biaya keuangan akan
diterapkan pada (i) Saldo terhutang yang dihitung akan dihitung per hari dari tanggal
Tagihan sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran tersebut; dan (ii) jumlah setiap
transaksi baru yang dikirimkan setelah tanggal Tagihan sebelum tanggal jatuh tempo
pembayaran yang diperoleh dari tanggal transaksi tersebut tercatat sampai
pembayaran dilakukan secara penuh.
APR untuk Penarikan Uang
47.91%, Silahkan melihat ke Surat Kartu yang disertakan bersama Kartu Kredit baru
Tunai
Anda untuk keterangan lebih lanjut. PrimeCredit akan meninjau APR untuk

Periode Suku Bunga
Minimal Pembayaran Jatuh
Tempo

Biaya-biaya
Biaya Tahunan
Biaya Penarikan Uang Tunai
Biaya Transaksi Mata Uang
Asing

Biaya Keterlambatan
Biaya Melebihi Batas Kredit
Biaya Retur Pembayaran pada
Otorisasi Pendebitan
Langsung(DDA)

Pemegang Kartu dari waktu ke waktu. Bunga akan dihitung per hari berdasarkan
jumlah saldo dari setiap penarikan uang tunai yang berlaku sejak tanggal Instruksi
Transaksi yang bersangkutan sampai dengan tanggal pembayaran secara penuh.
Hingga 53 hari
HK$50 atau jumlah keseluruhan dari semua hal-hal berikut ini (mana yang lebih
tinggi): (i) 1% dari jumlah pokok dan semua biaya keuangan dan biaya-biaya lainnya
yang ditagih; ATAU 8% dari jumlah tagihan (mana yang lebih tinggi); (ii) Saldo
Minimal Pembayaran Jatuh Tempo (jika ada); dan (iii) Jumlah keseluruhan dari
kelebihan Batas Kredit atau over-the-limit (jika ada)
HK$120
3% dari jumlah transaksi atau HK$20 (mana yang lebih tinggi)
Semua transaksi yang dilakukan dalam mata uang selain Dolar Hong Kong akan
dikonversi ke Dolar Hong Kong sesuai nilai tukar pasar grosir yang dipilih oleh Visa
dalam kisaran nilai tukar pasar grosir dan nilai tukar sesuai amanat pemerintah yang
berlaku pada saat Visa memproses transaksi ditambah 1.95% (termasuk 0.95%
dikenakan oleh PrimeCredit dan 1% dikenakan oleh Visa ke PrimeCredit).
Minimal Pembayaran Jatuh Tempo atau HK$100 (mana yang lebih rendah)
HK$50 per siklus penagihan
HK$150 per item

PrimeCredit berhak untuk menyesuaikan biaya dan tagihan untuk pelanggan berdasarkan catatan akun pelanggan dari
waktu ke waktu dengan pemberitahuan. Hal-hal tersebut diatas akan berubah dari waktu ke waktu dengan memberi
pemberitahuan kepada pelanggan.
Jika ada ketidaksesuaian antara versi Inggris dan Bahasa dari Syarat dan Ketentuan, Catatan Penting dan/atau Ringkasan
dari Biaya dan Tagihan Penting pada Kartu Kredit Prime Visa diatas, versi Inggris yang akan berlaku.

