Syarat dan Ketentuan Promosi Kontrak Baru (“Penawaran Promosi”)

1. Penawaran Promosi berlaku untuk kode produk: 900, 905 (“Pinjaman Pribadi”).
2.

Masa Promosi dari tanggal 11 April sampai 31 Desember 2018 (“Masa Promosi”) dan Masa Penebusan dari tanggal 11 April 2018 sampai 31 Januari
2019 (termasuk kedua tanggal tersebut) (“Masa Penebusan”).

3.

Dalam Masa Promosi, pelanggan yang memegang kontrak kerja baru atau perpanjang kontrak kerja dengan tanggal masa berlaku kontrak kerja
mulai dari tanggal 1 Maret 2020 atau sesudahnya (“Pelanggan yang Memenuhi Syarat”) yang berhasil menarik Pinjaman Pribadi dalam jumlah
yang telah ditentukan dibawah ini akan menerima hadiah.
Jumlah Pinjaman Bruto (dalam HK$)

Hadiah
HK$300 Retail Store Coupon or

55,000 dan diatasnya

HK$300 Calling Card or
HK$300 Supermarket Coupon
HK$100 Retail Store Coupon or

35,000 - 54,999

HK$100 Calling Card or
HK$100 Supermarket Coupon

10,000 - 34,999

HK$50 Calling Card or
HK$50 Supermarket Coupon

4.

Pelanggan yang Memenuhi Syarat harus menunjukkan asli kontrak kerja baru ATAU fotokopi kontrak baru dan asli tanda terima dari Filipina /
Indonesia Consulate pada saat aplikasi Pinjaman Pribadi.

5.

Hadiah akan diberikan secara pertama datang pertama dilayani dan selama persediaan masih ada. Jika ada respons yang luar biasa terhadap
promosi, pelanggan mungkin akan mengalami keterlambatan dalam menerima hadiah. PrimeCredit berhak menawarkan pengganti jika kekurangan
persediaan tanpa pemberitahuan sebelumnya.

6.

Setiap Pelanggan yang Memenuhi Syarat hanya berhak menerima Hadiah sekali saja selama Masa Promosi.

7.

Pelanggan harus menerima Hadiah sesuai dengan pengaturan PrimeCredit dan memeriksa Hadiah pada saat menerima Hadiah. PrimeCredit bukan
pemasok dari hadiah dan tidak akan bertanggungjawab atas adanya kerusakan, pemeliharaan dan kewajiban yang timbul dengan produk dan
layanan yang diberikan oleh pemasok masing-masing. Penggunaan Kupon berdasarkan pada syarat dan ketentuan yang tercetak diatasnya.

8.

Hasil tingkat bunga untuk masing-masing pelanggan akan berbeda-beda dan berdasarkan pada status keuangan dan hasil pemeriksaan kredit
masing-masing. Jumlah pinjaman dan suku bunga berdasarkan pada persetujuan akhir PrimeCredit.

9.

PrimeCredit berhak untuk membatalkan atau mengubah Penawaran Promosi ini tanpa pemberitahuan sebelumnya. Dalam hal bila ada terjadi
perselisihan, keputusan PrimeCredit akan bersifat final dan mengikat.

10. 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
Money Lender’s Licence No.: 748/2018

