
Syarat dan Ketentuan Penawaran Aplikasi Online Kartu Prime Visa 

1. Masa promosi dari Penawaran Aplikasi Online Kartu Prime Visa (“Promosi”) adalah dari tanggal 1 Januari sampai 31 Desember 2019 (termasuk 

kedua tanggal tersebut) (“Masa Promosi”). Pemohon yang Memenuhi Syarat sebagaimana tercantum di klause 2 akan berhak atas minuman gratis 

ukuran tall di Pacific Coffee (“Penawaran Aplikasi”) dalam Promosi ini.  

2. Pemohon Prime Visa adalah seorang pekerja rumah tangga dari luar negeri di Hong Kong, telah bekerja dengan majikan mereka saat ini selama 5 

tahun atau lebih; atau telah bekerja dengan majikan mereka saat ini selama 2 tahun atau lebih dan bekerja di Hong Kong selama 8 tahun atau 

lebih; dan setidaknya memiliki 6 bulan visa kerja yang masih berlaku juga harus menyerahkan formulir aplikasi Prime Visa melalui situs website 

OSW (http://m.primecredit.com/osw) atau aplikasi mobile Prime Gems beserta semua dokumen yang diperlukan saat pengajuan kartu (kartu KTP 

HK, kartu CCSL, Paspor dengan visa yang masih berlaku, bukti alamat tempat tinggal [Negara Asal dan Hong Kong] dan kontrak kerja yang sudah 

berlalu dan saat ini) selama Masa Promosi untuk  memenuhi persyaratan atas Penawaran Aplikasi ini ("Pemohon yang Memenuhi Syarat"). 

Pemohon yang saat ini memegang/atau pernah memegang kartu kredit yang dikeluarkan oleh PrimeCredit Limited ("PrimeCredit") dalam waktu 6 

bulan terakhir atau telah menerima Penawaran Aplikasi dalam waktu 6 bulan terakhir tidak berhak atas Penawaran Aplikasi apapun. 

3. Setiap Pemohon yang Memenuhi Syarat dapat menerima Penawaran Aplikasi hanya sekali di bawah Promosi ini. Jika aplikasi kartu dibatalkan oleh 

pemohon dengan alasan apa pun, Penawaran Aplikasi akan segera hangus dan PrimeCredit berhak untuk mendebit jumlah yang setara dengan 

harga pasar atas Penawaran Aplikasi ini dari akun pemohon yang bersangkutan tanpa pemberitahuan sebelumnya.  

4. Dalam hal adanya pemalsuan dalam pengambilan atau pemohon diketahui telah memberikan informasi yang tidak sah, PrimeCredit berhak untuk 

tidak menawarkan Penawaran Aplikasi ini kepada pemohon atau mendebit jumlah yang setara dengan harga pasar atas Penawaran Aplikasi dari 

akun pemohon yang bersangkutan tanpa pemberitahuan sebelumnya.  

5. Pemohon yang Memenuhi Syarat akan menerima SMS untuk kode QR link atas Penawaran Aplikasi dalam waktu 14 hari kerja dari tanggal 

permohonan kartu kredit. Kode QR harus ditunjukkan kepada karyawan di toko Pacific Coffee mana saja di Hong Kong (kecuali toko kopi di Stasiun 

MTR Hung Hom dan Asia World Expo) untuk pengambilan minuman. Pemohon yang Memenuhi Syarat berhak untuk menukarkan minuman 

ukuran tall (12oz) yang dibuat langsung atau Chillino (kecuali kopi spesial, kopi liqueur, minuman kemasan dan jus).  

6. Penawaran Aplikasi yang dikirim melalui SMS harus ditukarkan pada atau sebelum batas waktu sebagaimana tercantum dalam SMS. Tanggal 

kedaluwarsa tidak dapat diperpanjang. Kode QR hanya berlaku untuk satu kali penggunaan saja. Penawaran Aplikasi tidak dapat ditukarkan, tidak 

dapat dikembalikan dan tidak dapat ditukarkan dengan uang tunai. Penawaran Aplikasi tidak dapat digunakan bersama dengan promosi atau 

penawaran istimewa lainnya dari pemasok.  

7. Jika ada kekurangan persediaan atas Penawaran Aplikasi ini, PrimeCredit berhak untuk mengganti Penawaran Aplikasi ini dengan penawaran lain 

yang dianggap memiliki nilai yang setara tanpa pemberitahuan sebelumnya. PrimeCredit bukan pemasok dari Penawaran Aplikasi dan tidak akan 

bertanggung jawab atas kualitas, desain, spesifikasi, pemeliharaan dan kewajiban apa pun yang timbul bersama dengan produk dan layanan yang 

disediakan oleh pemasok. Penggunaan produk berdasarkan pada syarat dan ketentuan dari pemasok.  

8. PrimeCredit berhak untuk mengubah atau membatalkan promosi dan/atau untuk memodifikasi Syarat dan Ketentuan yang bersangkutan dari 

waktu ke waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya. Dalam hal terjadi perselisihan, keputusan PrimeCredit atau pemasok akan bersifat final dan 

konklusif.  

 

Jika ada ketidaksesuaian antara versi Inggris dan Bahasa dari Syarat dan Ketentuan ini, versi Inggris yang akan berlaku. 

 


