Syarat dan Ketentuan Program Keanggotaan Pengenalan (Member-Get-Member) PrimeCredit
1.
Program Keanggotaan Pengenalan (Member-Get-Member) PrimeCredit ("Program MGM") terbuka untuk Pelanggan
Pinjaman Pekerja Luar Negeri dan Pelanggan Kartu Kredit Prime Visa ("Pelanggan OSW") PrimeCredit yang memenuhi
kriteria pendaftaran Program MGM.
2.
Kriteria pendaftaran Program MGM dapat berubah dari waktu ke waktu, dan tunduk pada keputusan akhir PrimeCredit.
Silahkan hubungi cabang PrimeCredit pada layanan Pinjaman Luar Negeri dan Kartu Kredit untuk keterangan lebih
lanjut tentang kriteria pendaftaran MGM saat ini.
3.
Pelanggan OSW dapat menjadi anggota Program MGM ("Anggota MGM") dengan melengkapi, menandatangani, dan
mengembalikan formulir pendaftaran keanggotaan ke PrimeCredit. Anggota MGM dilarang memberi informasi yang
tidak benar atau palsu ke PrimeCredit.
4.
PrimeCredit berhak menolak pendaftaran program keanggotaan MGM tanpa alasan apapun.
5.
Anggota MGM bukan agen, karyawan, mitra, atau pemegang saham PrimeCredit, dan dia dilarang untuk menyebut
dirinya sendiri seperti itu.
6.
Anggota MGM berhak untuk menerima Poin Prime Gems dengan cara berhasil pengenalkan seseorang ("Yang
Diperkenalkan") mengajukan permohonan dan mendapat persetujuan atas pinjaman dan/atau kartu kredit Prime Visa di
PrimeCredit dan tunduk pada program yang berlaku yang ditawarkan oleh PrimeCredit.
7.
Penggunaan dan penebusan Poin Prime Gems tunduk pada Syarat dan Ketentuan Loyalitas Klub Prime Gems dan
Syarat dan Ketentuan Penebusan Poin Prime Gems. Untuk mendapatkan fotokopi Syarat dan Ketentuan ini, silahkan
hubungi cabang PrimeCredit atau kunjungi http://m.primecredit.com/osw.
8.
PrimeCredit berhak untuk mengambil kembali Poin Prime Gems yang diberikan kepada Anggota MGM apabila
pinjaman Yang Diperkenalkan kemudian gagal membayar angsuran pertama, pelunasan awal, tunggakan, charge off
atau situasi lain yang tidak dapat diterima seperti yang diidentifikasi oleh PrimeCredit dari waktu ke waktu.
9.
Dalam pengambilan kembali poin Prime Gems sebagaimana telah diatur dalam Pasal 8, PrimeCredit dapat, atas
pertimbangannya sendiri, mengimbangi nilai pemulihan kembali terhadap poin yang masih harus dibayar atau yang
kemudian mengandung bahwa PrimeCredit boleh berhutang kepada Anggota MGM tersebut.
10. Anggota MGM tidak bertindak sebagai penjamin untuk individu yang dia perkenalkan kepada PrimeCredit.
Anggota MGM, dalam segala situasi, tidak bertanggung jawab atas sejumlah pembayaran jatuh tempo ke
PrimeCredit dalam hal peminjam tidak membayar saldo pinjaman atau kartu kreditnya.
11. Anggota MGM hanya boleh menggunakan materi promosi (seperti selebaran, kartu pengenal, dll) Yang diberikan oleh
PrimeCredit untuk mempromosikan Produk.
12. Anggota MGM secara tegas dilarang menggunakan segala bentuk iklan media untuk mempromosikan produk pinjaman
atau kartu kredit PrimeCredit ("Produk"). Produk dapat dipromosikan hanya dengan kontak secara langsung atau
dengan materi pemasaran yang diproduksi dan didistribusikan atau disetujui oleh PrimeCredit. Sebagai tambahan,
Anggota MGM tidak boleh mempromosikan Produk PrimeCredit melalui wawancara dengan media, artikel dalam
publikasi, laporan berita, atau sumber informasi publik lainnya.
13. Untuk pengenalan manapun, Anggota MGM harus memastikan mendapat persetujuan Yang Diperkenalkan sebelum
memberi rincian kontak Yang Diperkenalkan termasuk nama lengkap dan no telepon ke PrimeCredit untuk
penanganan.
14. PrimeCredit memiliki wewenang tunggal dan mutlak untuk menyetujui atau menolak permohonan pinjaman dan/atau
kartu kredit manapun.
15. PrimeCredit berhak untuk memberhentikan keanggotaan Anggota MGM dan/atau partisipasi Anggota MGM dalam
setiap Program MGM sewaktu-waktu dan dengan alasan apapun tanpa pemberitahuan tertulis terlebih dahulu kepada
Anggota MGM.
16. Anggota MGM dapat memberhentikan partisipasinya dalam Program MGM sewaktu-waktu, dan dengan alasan apapun,
dengan mengirimkan pemberitahuan tertulis tentang niat untuk pemberhentian kepada PrimeCredit. Pemutusan
keanggotaan berlaku efektif sejak tanggal PrimeCredit menerima pemberitahuan tertulis tentang penghentian.
Sementara keanggotaan Program MGM yang telah diberhentikan oleh Anggota MGM, ini tidak akan mempengaruhi
Poin Prime Gems dan/atau tunjangan lainnya sebagaimana ditentukan dalam Syarat dan Ketentuan Loyalitas Klub
Prime Gems.
17. Syarat dan Ketentuan ini dapat diubah oleh PrimeCredit dari waktu ke waktu dengan pemberitahuan yang wajar.
Perubahan tersebut akan dianggap efektif dan mengikat setiap Anggota MGM kecuali jika pemberitahuan tertulis
tentang pemberhentian keanggotaan diterima oleh PrimeCredit sebelum tanggal efektif perubahan tersebut.
18. Jika terjadi persengketaan, keputusan PrimeCredit akan bersifat final.
Jika ada ketidaksesuaian antara versi Inggris dan Bahasa dari Syarat dan Ketentuan ini, versi Inggris yang akan berlaku.
Peringatan: Anda harus melunasi pinjaman anda. Jangan bayar perantara apapun.
Hotline Pengaduan: 2281 7470
PrimeCredit adalah nama dagang dari PrimeCredit Limited
Money Lender's Licence No.: 748/2018

