
Syarat dan Ketentuan Promosi HK$200 Rabat Tunai untuk Aplikasi Kartu Kredit Prime Visa 

1. Masa promosi dari Promosi HK$200 Rabat Tunai (“Promosi”) mulai tanggal 1 Januari sampai 31 Desember 2019 (termasuk kedua tanggal 

tersebut) (“Masa Promosi”). Pemegang kartu yang memenuhi syarat adalah seorang pekerja luar negeri (“OSW”) di Hong Kong yang 

berhasil memohon Kartu Kredit Prime Visa dan di telah disetujui oleh PrimeCredit Limited (“PrimeCredit”) dalam Masa Promosi 

(“Pemegang Kartu yang Memenuhi Syarat”). Pemegang Kartu yang Memenuhi Syarat berhak atas HK$200 Rabat Tunai (“Rabat Tunai”). 

Pemohon yang saat ini sedang memegang dan/atau pernah memiliki kartu kredit manapun yang diterbitkan oleh PrimeCredit dalam 

waktu 6 bulan terakhir tidak berhak atas Promosi ini. Setiap Pemegang Kartu yang Memenuhi Syarat hanya berhak atas Rabat Tunai 

sekali saja selama Masa Promosi. 

2. Rabat Tunai akan dikreditkan kedalam akun Kartu Kredit Prime Visa Pemegang Kartu yang Memenuhi Syarat dalam waktu 3 bulan dari 

tanggal penerbitan Kartu Kredit. Akun Kartu Kredit Prime Visa harus berada dalam posisi keuangan yang baik pada tanggal Rabat Tunai 

dikreditkan. Jika akun Kartu Kredit Prime Visa telah ditutup atas alasan apapun, semua Rabat Tunai yang ada didalam akun Kartu Kredit 

Prime Visa dan Rabat Tunai yang belum dikreditkan kedalam akun Kartu Kredit Prime Visa akan segera dihanguskan. 

3. Rabat Tunai ini tidak dapat dipindahtangankan, tidak dapat ditukarkan, tidak dapat dikembalikan dan tidak dapat ditukar dengan uang 

tunai. 

4. PrimeCredit berhak untuk mengubah atau membatalkan Promosi dan/atau untuk mengubah Syarat dan Ketentuan yang terkait dari 

waktu ke waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya. Jika terjadi perselisihan, keputusan PrimeCredit bersifat final dan konklusif. 

 

Syarat dan Ketentuan Penawaran Awal Kartu Kredit Prime Visa 

1. Masa promosi dari Penawaran Awal Kartu Kredit Prime Visa ("Penawaran Awal ") mulai dari 1 Januari sampai 31 Desember 2019 

(termasuk kedua tanggal tersebut) ("Masa Promosi"). 

2. Pemegang kartu yang memenuhi syarat adalah pekerja luar negeri ("OSW") di Hong Kong yang berhasil mengajukan dan disetujui Kartu 

Kredit Prime Visa dalam Masa Promosi ("Pemegang Kartu yang Memenuhi Syarat"). 

3. Setiap Pemegang Kartu yang Memenuhi Syarat berhak mendapatkan Penawaran Awal dalam Masa Promosi. Pemohon yang saat ini 

memegang/ atau telah memegang kartu kredit yang dikeluarkan oleh PrimeCredit Limited ("PrimeCredit") dalam 6 bulan terakhir tidak 

berhak untuk setiap Penawaran Awal. 

4. Pemegang Kartu yang Memenuhi Syarat berhak untuk menerima Penawaran Awal (salah satu dari ketentuan yang tercantum dalam 

tabel dibawah ini) pada saat memenuhi persyaratan pengunaan yang ditentukan di bawah ini dalam waktu 90 hari sejak tanggal 

penerbitan kartu ("Masa Penggunaan"): 

 

Penawaran Awal Persyaratan Penggunaan 

HK$100 Rabat Tunai HK$1,000 dari keseluruhan Pembelian Retail atau Penarikan Uang Tunai dalam Masa Penggunaan 

HK$200 Rabat Tunai HK$2,000 dari keseluruhan Pembelian Retail atau Penarikan Uang Tunai dalam Masa Penggunaan 

HK$300 Rabat Tunai HK$3,000 dari keseluruhan Pembelian Retail atau Penarikan Uang Tunai dalam Masa Penggunaan 

 

5. Jumlah Rabat Tunai dari masing masing Penawaran Awal (“Rabat Tunai”) akan dikreditkan ke akun Pemegang Kartu Kredit Prime Visa 

yang memenuhi syarat dalam waktu 4 bulan saat memenuhi persyaratan yang ditentukan. Akun Kartu Kredit Prime Visa harus dalam 

posisi keuangan yang baik pada saat tanggal Rabat Tunai dikreditkan. Jika akun Kartu Kredit Prime Visa telah ditutup atas alasan apapun, 

semua Rabat Tunai yang sedang ada dalam akun Kartu Kredit Prime Visa dan Rabat Tunai yang belum dikreditkan kedalam akun Kartu 

Kredit Prime Visa akan segera dihangguskan. 

6. Pembelian eceran yang berlaku untuk Penawaran Awal ("Pembelian Eceran") hanya mencakup semua jumlah pembelian eceran yang 

tercatat termasuk transaksi local dan/atau luar negeri dan/atau jumlah pembelian online, namun tidak termasuk (tanpa batasan) jumlah 

transaksi penarikan uang tunai, jumlah transaksi kasino, Transfer uang/uang elektronik (termasuk namun tidak terbatas pada layanan 

pembayaran orang perorangan (P2P) atau bentuk pengalihan dana dari perangkat mobile/aplikasi/elektronik)/isi ulang dari e-Wallets, 

jumlah pengambilan uang tunai. Semua Pembelian Eceran harus sesuai dengan kode pedagang yang ditugaskan oleh PrimeCredit/Visa 

International dari waktu ke waktu. PrimeCredit memiliki kebijakan tunggal dan mutlak untuk menentukan Pembelian Eceran, dan dapat 

bervariasi dari waktu ke waktu tanpa pemberitahuan lebih lanjut. 

7. Penarikan uang tunai berlaku untuk Penawaran Awal ("Penarikan Uang Tunai") termasuk penarikan uang tunai di Mesin Teller Otomatis 

(ATM) local dan/atau luar negeri, di cabang PrimeCredit, atau melalui Aplikasi Mobile PrimeCredit. 

8. Semua biaya kartu kredit (termasuk biaya tahunan, biaya bunga/keuangan, biaya keterlambatan, biaya di luar batas, biaya penarikan 

uang tunai dan biaya lainnya), jumlah transaksi yang belum diposkan/dibatalkan/dikembalikan/palsu dan jumlah transaksi tidak sah 

lainnya tidak diperlakukan sebagai transaksi Pembelian Eceran/Penarikan Uang Tunai yang valid untuk Penawaran Awal. Semua transaksi 

Pembelian Eceran/Penarikan Uang Tunai yang sah harus bersamaan dengan catatan yang dipegang oleh PrimeCredit. 

9. PrimeCredit memiliki hak untuk memungut biaya administrasi dari hadiah Penawaran Awal ini sebesar HK$200 untuk setiap Kartu Kredit 

Prime Visa jika Pemegang Kartu yang Memenuhi Syarat membatalkan Kartu Kredit dalam waktu 12 bulan sejak tanggal penerbitan kartu. 

10. Rabat Tunai ini tidak dapat dipindahtangankan, tidak dapat ditukarkan, tidak dapat dikembalikan dan tidak dapat ditukar dengan uang 

tunai. Dalam hall Pemegang Kartu yang Memenuhi Syarat didapatkan memiliki informasi tidak benar dan/atau transaksi tidak benar atau 

termasuk pemalsuan saat bertransaksi atau melakukan duplikasi penebusan, PrimeCredit berrhak untuk tidak memberi penawaran dari 

Penawaran Awal ini kepada Pemegang Kartu yang Memenuhi Syarat atau mendebit jumlah yang sama dengan harga pasaran dari 

Penawaran Awal ini dari akun Pemegang Kartu Prime Visa yang Memenuhi Syarat yang bersangkutan tanpa pemberitahuan sebelumnya.  

11. PrimeCredit berhak untuk mengubah atau membatalkan Penawaran Awal dan/atau penawaran lainnya atau untuk mengubah Syarat dan 

Ketentuan yang terkait dari waktu ke waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya. Jika terjadi perselisihan, keputusan PrimeCredit bersifat 

final dan konklusif. 

 

Jika ada ketidaksesuaian antara versi Inggris dan Bahasa pada Syarat dan Ketentuan di atas, versi Inggris yang akan berlaku. 

 

 

 


