
Perjanjian Pemegang Kartu
Kartu Kredit PrimeCredit

PENTING! HARAP BACA DENGAN SEKSAMA DAN PASTIKAN BAHWA ANDA SEPENUHNYA 
MEMAHAMI PERSYARATAN DAN KETENTUAN YANG TERCETAK DI BAWAH INI PADA 
PERJANJIAN PEMEGANG KARTU (‘PERJANJIAN’). DENGAN MENGGUNAKAN KARTU 
(TERMASUK MENGAKTIFKAN ATAU BAHKAN HANYA MENGELOLA REKENING KARTU), 
BERARTI ANDA TELAH MENERIMA DAN TERIKAT DENGAN KETENTUAN PERJANJIAN INI.      

1. Definisi
Dalam Perjanjian ini, kecuali jika konteksnya menentukan lain, kata-kata berikut memiliki arti 
sebagai berikut:
(a) “Perjanjian ini” berarti Perjanjian ini dibuat antara Pemegang Kartu dan PrimeCredit 

sebagaimana telah diubah dan ditambah sewaktu-waktu (baik dalam bentuk perjanjian, 
syarat dan ketentuan apa pun atau bentuk lain apa pun yang dapat ditentukan oleh 
PrimeCredit sewaktu-waktu), yang berlaku untuk dan mengatur penggunaan Kartu.

(b) “PrimeCredit” berarti PrimeCredit Limited beserta penggantinya dan yang ditunjuk.
(c) “Kartu” berarti setiap kartu kredit (termasuk setiap penggantian dan kartu kredit yang 

diperbarui secara berkala) yang dikeluarkan oleh PrimeCredit, baik dalam bentuk fisik 
maupun elektronik seperti yang dapat ditentukan oleh PrimeCredit sewaktu-waktu. Jika 
konteksnya mengizinkan atau mengharuskan, Kartu mencakup kartu tambahan dan kartu 
merek bersama (co-branded).

(d) “Pemegang Kartu”, “Saya”, berarti Pemegang Kartu Utama dan, apabila konteksnya 
mengizinkan atau mengharuskan, setiap Pemegang Kartu Tambahan.

(e) “Rekening Kartu” berarti rekening yang dibuka dan dikelola oleh PrimeCredit atas nama 
Pemegang Kartu untuk tujuan Perjanjian ini.

(f) “Transaksi Kartu” berarti setiap transaksi (termasuk penarikan tunai) yang dilakukan 
dengan menggunakan Kartu dan/atau PIN-nya.

(g) “CSH” berarti hotline layanan pelanggan PrimeCredit.
(h) “Layanan CSH” berarti kartu kredit dan layanan terkait rekening lainnya yang ditawarkan 

oleh PrimeCredit sewaktu-waktu berdasarkan CSH sesuai dengan Klausul 4.1.
(i) “Saldo Saat Ini” berarti jumlah total yang terhutang pada Rekening Kartu kapan saja.
(j) “Layanan Elektronik” berarti kartu kredit dan layanan terkait rekening lainnya yang 

ditawarkan sewaktu-waktu oleh PrimeCredit dari saluran elektronik, termasuk situs web 
dan aplikasi seluler. 

(k) “Biaya dan Tarif” berarti bunga, biaya keuangan, biaya dan tarif lain yang diatur dalam 
Klausul 5 yang dibayarkan oleh Pemegang Kartu kepada PrimeCredit sesuai dengan 
Perjanjian ini.

(l) “Hong Kong” berarti Daerah Administratif Khusus Republik Rakyat Tiongkok Hong Kong.
(m) “Batas Pembayaran Minimum” berarti jumlah minimum yang harus dibayar oleh 

Pemegang Kartu. 
(n) “Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran” berarti tanggal saat Pembayaran Minimum harus 

dilakukan ke PrimeCredit. 
(o) “PIN” berarti nomor identifikasi pribadi atau detail keamanan Pemegang Kartu yang 

diperlukan untuk mendapatkan akses ke layanan yang diberikan oleh PrimeCredit sewaktu-
waktu. PIN dapat diberikan oleh PrimeCredit atau ditentukan oleh Pemegang Kartu sewaktu-
waktu (termasuk tetapi tidak terbatas pada kata sandi, kode sandi, sidik jari, fitur wajah atau 
biometrik, atau identifikasi kredensial lainnya, dll.), yang digunakan untuk mempengaruhi 
atau mengesahkan transaksi yang dilakukan melalui Kartu.

(p) “Pemegang Kartu Utama” berarti orang yang kepadanya Kartu utama dikeluarkan oleh 
PrimeCredit (tetapi tidak termasuk Pemegang Kartu Tambahan).

(q) “Saldo Tagihan” berarti jumlah total yang terhutang pada Rekening Kartu sebagaimana 
ditentukan dalam pernyataan tagihan yang dikeluarkan untuk Pemegang Kartu.

(r) “Pemegang Kartu Tambahan” berarti setiap orang yang dicalonkan oleh Pemegang Kartu 
Utama dan kepada siapa Kartu tambahan dikeluarkan oleh PrimeCredit. 

(s) “Instruksi Telepon” berarti setiap instruksi yang diberikan oleh Pemegang Kartu 
sehubungan dengan Layanan CSH kepada PrimeCredit melalui penggunaan telepon dengan 
cara yang dapat ditentukan PrimeCredit sewaktu-waktu.

(t) “Terminal” berarti mesin teller otomatis, terminal pengambilan data elektronik, terminal 
kartu pintar atau terminal POS (point of sale) lainnya dimana Transaksi Kartu dapat 
dilakukan atau diproses sewaktu-waktu.

2. Kartu-kartu tambahan
2.1 Kewajiban Pemegang Kartu Utama
Sebagai Pemegang Kartu Utama, saya akan sepenuhnya bertanggung jawab atas hutang dan 
kewajiban saya dan juga semua hutang dan kewajiban (termasuk semua Biaya dan Tarif) dari 
masing-masing Pemegang Kartu Tambahan dalam Rekening Kartu saya. Saya menerima bahwa 
hutang dan kewajiban saya, dalam hal apa pun, tidak akan terpengaruh, berkurang, atau dianggap 
lunas karena perselisihan antara Pemegang Kartu Utama dan Pemegang Kartu Tambahan.
2.2 Kewajiban Pemegang Kartu Tambahan
Setiap Pemegang Kartu Tambahan bertanggung jawab atas hutang dan kewajibannya sendiri 
di bawah Kartu tambahannya dan terikat oleh syarat dan ketentuan Perjanjian ini tetapi tidak 
akan bertanggung jawab atas hutang dan kewajiban Pemegang Kartu Utama atau hutang dan 
kewajiban dari setiap Pemegang Kartu Tambahan lainnya. Pemegang Kartu Tambahan menerima 
bahwa hutangnya dan kewajibannya, dalam hal apa pun, tidak akan terpengaruh, berkurang, 
atau dianggap lunas karena perselisihan antara Pemegang Kartu Utama dan Pemegang Kartu 
Tambahan.

3 Penggunaan Kartu
3.1 Kartu
Saya akan menggunakan Kartu saya sampai kadaluarsa, penangguhan, pembatalan, atau 
penutupan Kartu, mengacu pada syarat dan ketentuan Perjanjian ini. Saya akan menandatangani 
dan mengaktifkannya dengan cara yang diarahkan oleh PrimeCredit, segera setelah menerima 
kartu tersebut dari PrimeCredit (hanya berlaku untuk kartu fisik). Untuk versi elektronik kartu 
saya, saya akan mengaktifkannya dengan cara yang diarahkan oleh PrimeCredit dan dengan 
melakukan itu, saya juga menerima dan setuju untuk terikat oleh syarat dan ketentuan yang 
terkait, sebagaimana diubah atau ditambah oleh PrimeCredit sewaktu-waktu.
Saya akan bertanggung jawab atas kegagalan atau keterlambatan dalam mengaktifkan Kartu 
saya. Kartu saya adalah milik PrimeCredit dan harus diserahkan berdasarkan permintaan 
PrimeCredit setelah kadaluarsa, penutupan, atau pembatalan Kartu.
3.2 PIN
Saya setiap saat akan bertindak dengan itikad baik dan menjaga Kartu dan PIN saya dengan wajar 
dan menjaga Kartu saya dengan aman di bawah kendali dan kepemilikan pribadi saya dan PIN 
saya aman dan rahasia. Secara khusus, saya setuju:
(a) untuk tidak mengizinkan orang lain untuk menggunakan atau mendapatkan akses ke Kartu 

saya dan/atau PIN saya;
(b) untuk menghancurkan salinan cetak asli PIN saya yang dikeluarkan oleh PrimeCredit 

sewaktu-waktu;
(c) untuk tidak menuliskan PIN saya di Kartu saya atau pada apa pun yang biasanya disimpan 

dengan atau di dekat Kartu saya;
(d) untuk tidak menuliskan atau mencatat PIN saya tanpa menyamarkannya;
(e) untuk tidak memilih nomor yang jelas untuk PIN saya (seperti nomor kartu HKID saya, 

tanggal lahir, nomor telepon, atau informasi pribadi lainnya yang mudah diakses);
(f) untuk tidak menggunakan PIN saya untuk mengakses layanan lain (misalnya, koneksi ke 

internet atau mengakses situs web lain);
(g) untuk mengubah PIN saya secara teratur; dan
(h) untuk mematuhi setiap pemberitahuan atau permintaan yang diberikan oleh PrimeCredit 

sewaktu-waktu mengenai perubahan atau penambahan pada PIN.
Saya setuju untuk menerima tanggung jawab penuh atas semua konsekuensi, kerugian, dan 
kewajiban yang muncul akibat PIN saya diketahui orang lain dengan alasan apa pun atau karena 
penggunaan atau akses Kartu saya yang tidak sah, dan saya setuju untuk memberi ganti rugi 
PrimeCredit atas kehilangan atau kerusakan yang terjadi sehubungan dengan hal di atas. 
3.3 Pembaruan atau Penggantian
Pembaruan dan penggantian Kartu saya harus sesuai kebijakan PrimeCredit. Jika Kartu saya 
tidak diperpanjang dan/atau diganti oleh PrimeCredit, seluruh Saldo Tagihan akan jatuh tempo 
dan dibayarkan segera tanpa permintaan atau pemberitahuan dari PrimeCredit.
Kartu yang diperbarui akan diterbitkan sebelum tanggal kadaluarsa dan saya setuju untuk segera 
memberitahu PrimeCredit jika saya belum menerima Kartu yang diperbarui setelah tanggal 
kadaluarsa yang terkait.
3.4 Batas Kredit
(a) PrimeCredit akan menetapkan batas kredit untuk Kartu apa pun atau jumlah maksimum 

apa pun sewaktu-waktu, masing-masing dinyatakan dalam Dolar Hong Kong, yang akan 
digunakan untuk melakukan pembelian eceran, penarikan uang tunai, dan memanfaatkan 
layanan kredit lain seperti yang dapat PrimeCredit berikan atau tawarkan kepada saya 
sewaktu-waktu. Batas kredit saya akan dibagi antara Kartu saya dan semua Kartu tambahan 
di bawah Kartu utama saya (jika ada). Saya akan dengan ketat mengamati batas kredit dan 
jumlah maksimum yang diberikan oleh PrimeCredit tersebut.

(b) Saya memahami bahwa PrimeCredit, atas kebijakan mutlaknya, dapat menetapkan ulang 
atau mengubah batas kredit saya saat ini atau jumlah maksimum apa pun berdasarkan 
penilaian berkala risiko kredit yang terkait dengan Rekening Kartu saya (termasuk pola 
pengeluaran dan pembayaran). Jika PrimeCredit memutuskan untuk meningkatkan batas 
kredit saya, pemberitahuan terlebih dahulu akan diberikan kepada saya. Sedangkan, 
PrimeCredit akan memiliki keleluasaan mutlak untuk mengurangi batas kredit saya setiap 
saat dan tanpa pemberitahuan sebelumnya setelah penilaian berkala seperti yang dijelaskan 
dalam klausul ini.

(c) PrimeCredit dengan kebijakan mutlaknya dapat menolak Transaksi Kartu apa pun yang 
melebihi batas kredit. Namun, PrimeCredit juga memiliki keleluasaan untuk menyetujui 
Transaksi Kartu tersebut tanpa pemberitahuan sebelumnya kepada saya, kecuali saya 
memilih untuk tidak menggunakan fasilitas melebihi batas (over limit). Bahkan jika 
PrimeCredit telah menerima pilihan saya tersebut, Transaksi Kartu tertentu yang melebihi 
batas kredit mungkin masih diperbolehkan (“Transaksi Kartu Tertentu”). Transaksi 
Kartu Tertentu, yang mencakup Transaksi Kartu apa pun yang tidak segera diproses 
oleh PrimeCredit atau tidak memerlukan otorisasi oleh PrimeCredit untuk melakukan 
pembayaran, dapat termasuk (tetapi tidak terbatas pada) hal-hal berikut:  
(i) Nilai Tambah Otomatis Octopus dan/atau transaksi pembayaran otomatis;
(ii) transaksi di mana jumlah terkirim melebihi jumlah yang disajikan untuk otorisasi 

disebabkan oleh, misalnya, fluktuasi nilai tukar mata uang sehubungan dengan 
transaksi dalam mata uang asing atau biaya tambahan yang dikenakan oleh pedagang, 
PrimeCredit, atau asosiasi kartu yang terkait;

(iii) transaksi pembayaran seluler (mobile) atau tanpa kontak;
(iv) Transaksi Kartu yang disetujui oleh PrimeCredit tetapi tidak segera dikirim ke 

Rekening Kartu;
(v) transaksi otorisasi subsitusi (stand-in); dan
(vi) transaksi yang disetujui oleh asosiasi kartu yang terkait ke Rekening Kartu saya yang 

dapat mengakibatkan transaksi melebihi batas kredit atau over limit.
 Saya memahami bahwa PrimeCredit berhak untuk setiap saat menolak Transaksi Kartu 

Tertentu dalam Rekening Kartu atau menangguhkan/ menghentikan segala layanan atau 
transaksi terkait tersebut tanpa pemberitahuan sebelumnya. Saya akan sepenuhnya 
bertanggung jawab atas Transaksi Kartu (termasuk Transaksi Kartu Khusus) yang melebihi 
batas kredit saya dan segala Biaya dan Tarif terkait yang muncul (seperti biaya over limit 
atau biaya tambahan, dll. yang ditetapkan dalam Klausul 5). Saya setuju bahwa PrimeCredit 
memiliki hak untuk menangguhkan dan/atau menutup Rekening Kartu saya karena batas 
kredit saya telah terlampaui. 

(d) Saya setuju bahwa PrimeCredit memiliki keleluasaan untuk, tanpa pemberitahuan kepada 
saya, menolak Transaksi Kartu apa pun, atau meminta prosedur tambahan dari saya untuk 
melakukan atau mengesahkan Transaksi Kartu, terlepas dari apakah itu dalam batas kredit 
atau tidak. Karena itu, saya memahami bahwa PrimeCredit tidak akan bertanggung jawab 
atau berkewajiban atas biaya, kerugian, kewajiban, kerusakan, klaim yang mungkin saya 
alami atau muncul sehubungan dengan hal di atas.

3.5 Pembelian barang dan jasa
(a) Saya dapat menggunakan Kartu saya untuk membeli barang atau jasa hanya untuk 

penggunaan pribadi dan di gerai pedagang asosiasi kartu yang dikontrak, merujuk pada 
batas kredit yang diberikan PrimeCredit kepada saya sewaktu-waktu.

(b) PrimeCredit tidak berkewajiban atau bertanggung jawab dengan cara apa pun, jika Kartu saya 
atau PIN saya ditolak oleh pedagang, orang, atau Terminal atau jika Terminal tidak tersedia 
karena alasan apa pun (seperti kerusakan, cacat, daya listrik, atau kegagalan jenis apapun). 

 PrimeCredit juga tidak bertanggung jawab atas cacat, kekurangan, atau masalah dengan 
barang atau jasa apa pun yang diberikan kepada saya oleh pedagang melalui penggunaan 
Kartu, PrimeCredit juga tidak akan bertanggung jawab atas segala manfaat, diskon, atau 
program promosi dari setiap pedagang atau asosiasi kartu terkait yang tersedia bagi saya 
melalui penggunaan kartu saya. Kewajiban saya kepada PrimeCredit berdasarkan Perjanjian 
ini tidak akan berkurang akibat klaim atau keluhan yang dibuat oleh saya terhadap pedagang 
dan saya akan membayar PrimeCredit jumlah penuh yang ditunjukkan dalam Saldo  
Tagihan pada atau sebelum tanggal jatuh tempo yang terkait, meskipun terjadi kegagalan 
pengiriman, non-performa, atau cacat dalam barang dan jasa tersebut, atau segala 
klaim atau perselisihan antara pedagang dan saya. Saya sepenuhnya akan bertanggung 
jawab untuk menyelesaikan perselisihan atau keluhan tersebut dengan pedagang yang 
bersangkutan secara langsung, khususnya terkait dengan pembayaran otomatis atau debit, 
angsuran atau pengaturan pembiayaan yang akan dibebankan dari Rekening Kartu saya 
dengan pedagang.

 Dalam hal terjadi perselisihan yang mungkin terjadi antara saya dengan pedagang, 
PrimeCredit memiliki hak untuk tidak bertindak atas permintaan apa pun untuk mengatur, 
memodifikasi, atau mengakhiri pembayaran otomatis atau debit langsung, angsuran, atau 
pengaturan pembiayaan. PrimeCredit tidak bertanggung jawab kepada saya atas kerugian 
dan kerusakan dalam hal ini. 

3.6 Penarikan uang tunai
PrimeCredit akan memberikan saya PIN (sesuai pilihan saya) setelah saya berhasil mengaktifkan 
Kartu fisik saya untuk menarik uang tunai dari Terminal. Saya juga dapat menggunakan nomor 
identifikasi pribadi saya yang telah ditentukan untuk mentransfer uang tunai dari Kartu saya ke 
rekening bank yang saya tunjuk melalui saluran yang ditunjuk oleh PrimeCredit sewaktu-waktu. 
Saya diharuskan untuk mengaktifkan fasilitas penarikan uang tunai luar negeri saya terlebih 
dahulu jika saya berniat untuk menarik uang tunai di luar Hong Kong melalui saluran luar negeri 
yang ditunjuk oleh PrimeCredit sewaktu-waktu.
3.7 Pertanggungjawaban Transaksi Kartu
Merujuk pada Klausul 10, saya setuju untuk menerima tanggung jawab penuh atas setiap 
Transaksi Kartu yang dilakukan atau disahkan berdasarkan atau melalui penggunaan Kartu 
saya, terlepas dari apakah (a) Rekening Kartu dikonfirmasi atau diaktifkan, (b) Transaksi Kartu 
disahkan oleh PrimeCredit, atau (c) penyajian fisik Kartu diperlukan, yang meliputi:
(a) Transaksi Kartu apa pun yang tidak melibatkan penandatanganan slip penjualan dan/atau 

transaksi apa pun yang melebihi batas kredit, yang dapat diotorisasi oleh PrimeCredit atas 
kebijakannya sendiri;

(b) setiap Transaksi Kartu yang melibatkan slip penjualan yang lengkap, catatan Transaksi 
Kartu, slip pengeluaran kas, dan/atau catatan lain yang berisi cetakan atau bentuk lain dari 
reproduksi informasi yang terdapat pada Kartu;

(c) catatan penarikan uang tunai dalam sistem atau catatan PrimeCredit;
(d) catatan yang berkaitan dengan pesanan barang dan/atau jasa yang dilakukan melalui 

(tetapi tidak terbatas pada) telepon, surat fisik, internet, faks atau penggunaan Kartu saya 
di Terminal atau dengan cara pembelian lain di mana bentuk fisik Kartu saya tidak disajikan 
tetapi nomor Kartu saya dan informasi lain yang diperlukan tentang Kartu saya, seperti 
tanggal kadaluarsa disediakan;

(e) catatan layanan kredit lain yang sewaktu-waktu dapat diberikan oleh PrimeCredit kepada 
saya;

(f) catatan pembayaran tanpa kontak dan/atau pembayaran seluler yang dilakukan dengan 
menggunakan Kartu saya seperti transaksi yang diproses melalui alat pembayaran atau alat 
pembaca tanpa kontak, aplikasi seluler, atau kode QR apa pun tanpa perlu menggesekkan 
atau mendokumentasikan Kartu; dan.

(g) catatan dari setiap transaksi yang dilakukan melalui Layanan Elektronik dan/atau Layanan 
CSH.

Kartu saya tidak boleh digunakan untuk tujuan ilegal atau yang tidak diperbolehkan. PrimeCredit 
memiliki kebijaksanaan mutlak untuk menentukan apakah ada Transaksi Kartu yang ilegal atau 
tidak diperbolehkan. Jika PrimeCredit meyakini penggunaan tersebut telah terjadi, PrimeCredit 
berhak untuk (1) menolak pemrosesan, pengesahan, atau konfirmasi Transaksi Kartu tersebut 
tanpa pemberitahuan atau (2) segera menutup atau menangguhkan Kartu. 
3.8 Layanan dan Fasilitas 
Saya memahami bahwa PrimeCredit memiliki hak untuk menawarkan layanan dan fasilitas 
tambahan kepada saya sewaktu-waktu atau mengubah layanan yang ada sehubungan dengan 
penggunaan Kartu saya dan PIN saya, yang dapat merujuk pada syarat dan ketentuan tambahan. 

4 Layanan Lainnya
Penggunaan layanan lain yang disediakan oleh PrimeCredit sebagaimana diatur dalam Klausul 4 
ini merujuk pada syarat dan ketentuan masing-masing layanan ini sebagaimana telah diubah dan 
ditambah oleh PrimeCredit sewaktu-waktu. Saya setuju untuk terikat oleh syarat dan ketentuan 
ini ketika dan jika saya menggunakan layanan tersebut. Saya setuju bahwa PrimeCredit dapat, 
atas kebijakannya sendiri, menerima atau menolak untuk bertindak berdasarkan instruksi yang 
saya berikan sehubungan dengan penggunaan layanan tersebut. Dalam hal apa pun, PrimeCredit 
tidak akan bertanggung jawab kepada saya atas kehilangan atau kerusakan yang ditanggung 
oleh saya sebagai akibat dari eksekusi atau penolakan terhadap tindakan berdasarkan instruksi 
tersebut sehubungan dengan layanan yang disebutkan di bawah ini.
4.1 Layanan CSH
Layanan CSH akan diberikan oleh PrimeCredit kepada Pemegang Kartu berdasarkan dan merujuk 
pada syarat dan ketentuan berikut:
(a) Saya dapat menggunakan Layanan CSH dengan memberikan Instruksi Telepon dan 

memberikan otorisasi kepada PrimeCredit untuk bertindak berdasarkan Instruksi Telepon 
tersebut. PrimeCredit dapat melaksanakan kebijakannya untuk menerima atau menolak 
Instruksi Telepon tersebut. PrimeCredit tidak akan bertanggung jawab kepada saya 
atas kerugian atau kerusakan yang ditanggung oleh saya sebagai hasil dari kebijakan 
PrimeCredit untuk bertindak atau menolak untuk bertindak berdasarkan instruksi tersebut. 
Dengan demikian:
(i) Instruksi Telepon apa pun, begitu diberikan, tidak boleh dibatalkan atau ditarik tanpa 

persetujuan tertulis dari PrimeCredit;
(ii) semua Instruksi Telepon yang diberikan, sebagaimana dipahami dan ditindaklanjuti 



oleh PrimeCredit dengan itikad baik, tidak dapat dibatalkan dan mengikat saya baik 
diberikan oleh saya atau oleh orang lain yang mengaku sebagai Pemegang Kartu; dan

(iii) PrimeCredit tidak berkewajiban untuk memverifikasi identitas atau otoritas orang 
yang memberikan Instruksi Telepon apa pun atau keaslian Instruksi Telepon tersebut.

(b) PrimeCredit berhak untuk menentukan, sewaktu-waktu, melalui nomor telepon mana 
Instruksi Telepon harus diberikan.

(c) Instruksi Telepon, agar efektif, harus diberikan dengan menggunakan PIN mana saja 
yang diperlukan, dan perincian lain yang mungkin diperlukan oleh PrimeCredit dan yang 
disebutkan di atas harus dalam bentuk yang dapat diterima oleh PrimeCredit.

4.2 Layanan Elektronik
(a) Saya memahami bahwa sebelum menggunakan Layanan Elektronik, saya harus menerima 

dan terikat oleh syarat dan ketentuan Layanan Elektronik yang berlaku sebagaimana 
telah diubah dan ditambah oleh PrimeCredit sewaktu-waktu. Syarat dan ketentuan ini 
menetapkan tanggung jawab dan kewajiban saya sehubungan dengan penggunaan Kartu 
saya untuk melakukan transaksi tersebut. 

(b) Saya mengizinkan PrimeCredit untuk menerima instruksi apa pun yang diberikan melalui 
surat, faksimili, atau secara tertulis yang diberikan oleh saya atau saluran elektronik 
(termasuk situs web / aplikasi seluler) dengan cara yang dapat ditentukan oleh PrimeCredit 
sewaktu-waktu. PrimeCredit tidak berkewajiban untuk memverifikasi otoritas atau identitas 
orang yang membuat atau mengaku memberikan instruksi atau keasliannya. PrimeCredit 
tidak berkewajiban untuk memverifikasi otoritas atau identitas orang yang membuat atau 
mengaku melakukan pembayaran tanpa kontak dan/atau pembayaran seluler (mobile) yang 
dilakukan dengan menggunakan Kartu.

5 Biaya dan Tarif
5.1 Saya setuju bahwa Biaya dan Tarif berikut akan dibebankan pada Rekening Kartu saya. Saya 

MENYATAKAN BAHWA SAYA MEMAHAMI BIAYA DAN TARIF BERIKUT.
(a) Biaya tahunan
 Biaya yang dibayarkan untuk Kartu utama dan Kartu tambahan kecuali jika diberitahukan 

sebaliknya;   
(b) Biaya penggantian kartu
 Biaya yang dibayarkan untuk setiap Kartu yang diganti; 
(c) Biaya penarikan tunai
 Biaya penanganan yang dibayarkan untuk setiap transaksi penarikan tunai yang dilakukan;
(d) Biaya keterlambatan
 Biaya yang dibayarkan ketika saya gagal membayar “Batas Pembayaran Minimum” pada 

atau sebelum “Jatuh Tempo Pembayaran” sebagaimana tercantum dalam pernyataan  
tagihan;

(e) Biaya over limit
 Biaya yang dibayarkan ketika Saldo Saat Ini (tidak termasuk semua Biaya dan Tarif) 

melebihi batas kredit Kartu saya;
(f) Biaya pengembalian pembayaran Otorisasi Debit Langsung (DDA)
 Biaya yang dibayarkan sehubungan dengan pembayaran otomatis atau otorisasi debit 

langsung terkait pembayaran jumlah berapapun ke PrimeCredit yang ditolak oleh bank 
terkait;

(g) Biaya pengambilan pernyataan tagihan
 Biaya yang dibayarkan untuk salinan pernyataan tagihan paling lambat dan/atau lebih dari 

2 bulan sesuai permintaan saya;
(h) Biaya pengambilan surat penjualan
 Biaya yang dibayarkan untuk fotokopi surat penjualan sesuai permintaan saya;
(i) Biaya penarikan saldo kredit
 Biaya yang dibayarkan ketika saya meminta untuk mencairkan saldo kredit dari Rekening 

Kartu saya (untuk tujuan sub-klausa ini, cek yang ditarik untuk saya akan diberikan kepada 
saya oleh PrimeCredit); 

(j) Biaya transaksi mata uang asing
 Biaya yang dibayarkan atas Transaksi Kartu yang dilakukan atau didenominasi dalam mata 

uang selain Dolar Hong Kong. PrimeCredit memiliki hak untuk meminta saya membayar 
penuh atau sebagian biaya transaksi atau biaya tambahan yang dibebankan oleh asosiasi 
kartu yang terkait, atau PrimeCredit;

(k) Biaya keuangan
(i) Sehubungan dengan setiap penarikan uang tunai atau transaksi lainnya yang 

diperlakukan sebagai penarikan uang tunai, biaya keuangan dihitung sejak tanggal 
penarikan tersebut sampai pembayaran penuh diterima. Sehubungan dengan 
pembelian eceran, jika saya membayar Saldo Tagihan secara penuh pada atau 

sebelum Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran, tidak ada biaya keuangan yang akan 
dikenakan.

(ii) Jika saya tidak membayar Saldo Tagihan secara penuh pada atau sebelum Tanggal 
Jatuh Tempo Pembayaran, biaya keuangan akan dikenakan. Biaya keuangan dihitung 
dan dikenakan setiap hari dengan tarif yang berlaku (ditentukan oleh PrimeCredit 
sewaktu-waktu) berdasarkan: 
(1) Saldo Tagihan yang belum dibayar dari tanggal pernyataan tagihan segera 

sebelum Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran sampai pembayaran dilakukan 
secara penuh, dan

(2) jumlah setiap Transaksi Kartu baru yang dikirim sejak tanggal pernyataan 
tagihan, dari tanggal transaksi hingga pembayaran dilakukan secara penuh.

(iii) Biaya keuangan yang berlaku ditetapkan dalam pernyataan tagihan, surat kartu, atau 
diberitahukan oleh PrimeCredit kepada saya secara tertulis atau dengan cara lain apa 
pun yang dapat ditentukan oleh PrimeCredit atas kebijakannya sendiri.

(l) Biaya-biaya lain
 Saya setuju untuk membayar sewajarnya biaya dan tarif lain yang belum ditetapkan dalam 

klausul ini, termasuk tetapi tidak terbatas pada formulir aplikasi Kartu Kredit terkait, 
selebaran produk atau biaya dan tarif yang tercantum dalam informasi promosi terkait 
lainnya, atau biaya terkait dan bunga dari layanan kredit lainnya, yang ditentukan oleh 
PrimeCredit sewaktu-waktu.

5.2 Saya akan bertanggung jawab atas semua Transaksi Kartu (termasuk semua Biaya & Tarif 
terkait):  

(a) bahkan jika saya tidak menandatangani slip penjualan (termasuk di mana Transaksi Kartu 
dapat dilakukan melalui telepon, surat, alat elektronik, atau otorisasi debit langsung tanpa 
slip penjualan atau tanpa tanda tangan saya); 

(b) bahkan jika Transaksi Kartu dilakukan tanpa disengaja; 
(c) setelah Kartu saya atau Perjanjian ini berakhir; atau 
(d) dilakukan dengan cara apa pun yang dinyatakan dalam Klausul 3.7. 
5.3 Saya sepenuhnya memahami bahwa Biaya dan Tarif dihitung sesuai dengan tarif yang 

berlaku pada saat itu dan dapat diubah oleh PrimeCredit setiap saat atas kebijakannya 
sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan tagihan bulanan atau dengan pemberitahuan 
terlebih dahulu yang diberikan kepada saya sesuai dengan Klausul 14. 

6 Pengecualian atau batasan tanggung jawab
PrimeCredit tidak akan bersangkutan dengan atau bertanggung jawab kepada saya atas 
kehilangan atau kerusakan apa pun secara langsung atau tidak langsung yang muncul dari hal-
hal berikut, kecuali jika hal yang sama disebabkan secara langsung oleh, sebagaimana yang 
terjadi, kelalaian PrimeCredit:
(a) hilangnya informasi atau data apa pun yang disimpan dalam Kartu (misalnya di dalam chip 

kartu kredit) atau jika informasi atau data yang disimpan tersebut tidak akurat;
(b) penerapan hak PrimeCredit untuk menuntut dan mengadakan penyerahan Kartu saya 

sebelum tanggal kadaluarsa, baik permintaan dan penyerahan semacam itu dilakukan dan/
atau diadakan oleh PrimeCredit atau oleh orang lain atau oleh Terminal apa pun;

(c) penangguhan, pembatalan atau penutupan Kartu saya atau Rekening Kartu saya oleh 
PrimeCredit sesuai dengan Klausul 15;

(d) kepemilikan kembali Kartu saya, segala permintaan pengembaliannya, atau pernyataan 
tagihan apa pun yang dibuat atau dilakukan oleh siapa pun yang meminta pengembaliannya, 
dan dalam keadaan apa pun tidak sama dengan atau merupakan cerminan dari atau 
merusak kelayakan kredit, karakter, atau reputasi saya;

(e) kesalahan pernyataan tagihan, kesalahan penyajian, atau kelalaian dalam rincian apa pun 
yang diungkapkan oleh PrimeCredit sesuai dengan Klausul 12;

(f) tindakan penipuan, pemalsuan, kesalahan, atau kelalaian yang sengaja saya lakukan, 
termasuk (tanpa batasan) kegagalan saya untuk mematuhi Klausul 3 atau 10 atau mengikuti 
rekomendasi lain dari PrimeCredit sewaktu-waktu mengenai keamanan dan kerahasiaan 
Kartu dan PIN saya atau detail keamanan lainnya yang terkait dengan Kartu saya;

(g) segala cacat atau kekurangan, masalah, atau kerusakan pada barang atau jasa yang 
dibayar melalui penggunaan Kartu saya, atau klaim atau keluhan apa pun dari saya 
terhadap pemasok atau pedagang barang atau jasa tersebut, atau perselisihan lain antara 
pemasok atau pedagang tersebut dan saya; untuk menghindari keraguan, saya akan tetap 
sepenuhnya bertanggung jawab atas segala Biaya dan Tarif yang muncul sehubungan 
dengan barang atau jasa yang terkait, terlepas dari perselisihan tersebut; atau

(h) penolakan pedagang atau Terminal mana pun terhadap penggunaan Kartu saya.

7 Tagihan 
7.1 Tagihan biasanya akan dikeluarkan dalam interval bulanan kecuali:

(a) tidak ada entri yang mencakup periode pernyataan tagihan yang terkait; atau
(b) Rekening Kartu saya memiliki saldo kredit atau debit kurang dari HK$10 pada tanggal 

pernyataan tagihan. 
7.2 Saya setuju untuk memeriksa tagihan saya dengan hati-hati dan segera memberi tahu 

PrimeCredit tentang Transaksi Kartu yang salah atau tidak sah yang ditunjukkan dalam 
tagihan dalam waktu 60 hari sejak tanggal pernyataan tagihan. Kalau tidak, saya akan 
dianggap telah menerima dan terikat oleh semua rincian yang tercantum dalam tagihan.

7.3 Siklus sehubungan dengan penerbitan tagihan, yaitu siklus tagihan, dapat tidak sesuai 
dengan bulan kalender.

7.4 Saya akan segera memberi tahu PrimeCredit jika saya tidak menerima pernyataan tagihan 
tersebut. Kalau tidak, saya dianggap telah menerima semua pernyataan tagihan. Saya 
setuju untuk membayar PrimeCredit sesuai dengan jumlah yang ditetapkan dalam tagihan 
dan bertanggung jawab atas jumlah tersebut terlepas dari apakah saya telah menerima 
tagihan atau tidak. 

8 Pembayaran
8.1 Saya akan bertanggung jawab kepada PrimeCredit untuk semua jumlah yang dibebankan 

ke Kartu saya (terlepas dari apakah Transaksi Kartu telah terkirim ke Rekening Kartu 
saya), termasuk uang muka, bunga, Biaya dan Tarif, baik yang terjadi di Hong Kong atau 
di luar negeri. Semua biaya pada Rekening Kartu yang tidak dalam Dolar Hong Kong 
akan dikonversi ke Dolar Hong Kong menggunakan nilai tukar yang berlaku pada tanggal 
konversi. Saya setuju dan mengizinkan PrimeCredit untuk mendebit Rekening Kartu untuk 
semua jumlah yang saya bayarkan ke PrimeCredit pada Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran 
yang terkait. Tanpa mengurangi hak PrimeCredit untuk meminta pembayaran penuh 
dari Tagihan, saya akan membayar PrimeCredit setidaknya sebesar Batas Pembayaran 
Minimum yang ditunjukkan dalam setiap pernyataan tagihan pada atau sebelum Tanggal 
Jatuh Tempo Pembayaran, terlepas dari apakah saya telah menerima tagihan atau belum. 
Saya memahami bahwa kegagalan untuk membayar Pembayaran Minimum pada atau 
sebelum Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran akan menyebabkan jumlah yang terkait 
menjadi terlambat dan terhutang, di mana PrimeCredit dapat mengenakan biaya keuangan 
yang terkait dan Biaya Keterlambatan dan/atau menunda, membatalkan, atau menutup 
Kartu saya atau layanan lain yang diatur dalam Klausul 4, sesuai dengan Klausul 11.1. 

8.2 Semua jumlah yang harus dibayarkan kepada PrimeCredit berdasarkan Perjanjian ini harus 
dibayar tanpa pengurangan berupa pembebasan, balasan klaim, atau apa pun dari jumlah 
yang terhutang atau dianggap terhutang dari PrimeCredit atau orang lain dan terlepas dari 
segala batasan hukum, cacat, atau ketidakmampuan saya.

8.3 Jika saya harus absen dari Hong Kong selama lebih dari satu bulan, pembayaran Rekening 
Kartu saya harus diatur sebelum saya berangkat. 

8.4 Saya memahami bahwa saya tidak akan membayar atau mendepositokan dan PrimeCredit 
akan, dengan kebijakan mutlaknya, menerima atau menolak untuk menerima pembayaran 
atau penyetoran sejumlah uang ke dalam Rekening Kartu saya melebihi jumlah total yang 
terhutang pada Rekening Kartu saya dari waktu untuk waktu. 

8.5 Saya memahami dan setuju bahwa PrimeCredit dapat mengeluarkan pengembalian 
sebagian atau seluruh uang dengan jumlah yang melebihi jumlah yang disebutkan dalam 
paragraf ini dengan cara apa pun (termasuk mengirimkan cek ke alamat surat menyurat 
terakhir saya yang disimpan dalam catatan PrimeCredit) ditentukan oleh PrimeCredit tanpa 
pemberitahuan kepada saya. PrimeCredit tidak bertanggung jawab atas kehilangan atau 
kerusakan apa pun yang mungkin saya alami secara langsung atau tidak langsung sebagai 
akibat dari pengembalian uang tersebut. 

9 Urutan Pembayaran
PrimeCredit akan menerapkan pembayaran apa pun yang diterima dari saya untuk menyelesaikan 
Tagihan dalam urutan berikut atau dalam urutan lain apa pun yang dianggap layak oleh 
PrimeCredit sewaktu-waktu:
(a) semua Biaya dan Tarif tertagih;
(b) jumlah cicilan mulai dari yang terbesar menurut tarif dan/atau bunga yang berlaku (jika ada 

lebih dari satu rencana angsuran);
(c) sisa jumlah penarikan uang tunai;
(d) sisa jumlah pembelian eceran;
(e) sisa porsi saldo terutang dengan urutan menurun sesuai dengan kurs dan bunga yang 

berlaku;
(f) jumlah lain yang harus saya bayarkan kepada PrimeCredit berdasarkan Perjanjian ini; dan
(g) segala Biaya dan Tarif dan Transaksi Kartu apa pun yang belum muncul dalam pernyataan 

tagihan apa pun.
Saya memahami bahwa PrimeCredit dapat, selama dianggap layak dan tanpa pemberitahuan 



kepada saya, menerapkan urutan pembayaran yang mungkin berbeda dengan yang di atas, 
berdasarkan informasi Rekening Kartu saya termasuk semua pola pengeluaran dan pembayaran.

10 Kehilangan atau Pencurian Kartu
10.1 Saya akan segera melaporkan kehilangan, pencurian, penggunaan, atau pengungkapan 

yang tidak sah atas Kartu dan PIN saya ke PrimeCredit, dan mengganti PIN saya atau 
rincian keamanan apa pun yang terkait dengan Kartu saya sesegera mungkin. Jika ini terjadi 
di luar negeri, saya harus memberi tahu anggota asosiasi kartu yang terkait di seluruh dunia 
dan mengubah PIN saya sesegera mungkin. Saya juga akan segera melaporkan kepada 
polisi setiap kehilangan, pencurian, atau kecurigaan atas penggunaan kartu saya yang palsu 
atau tidak sah dan laporan polisi tersebut harus segera diserahkan kepada PrimeCredit. 

10.2 Merujuk pada Klausul 10.1, saya akan bertanggung jawab atas semua kerugian yang 
diakibatkan oleh penggunaan Kartu atau PIN saya tanpa izin sebelum PrimeCredit atau 
anggota asosiasi kartu yang terkait di seluruh dunia menerima laporan kehilangan, 
pencurian, penggunaan, atau pengungkapan yang tidak sah, yang berkaitan dengan Kartu 
saya sesuai dengan Klausul 10 ini.

10.3 Saya berhak untuk menahan pembayaran dari jumlah yang disengketakan dan Biaya dan 
Tarif terkait asalkan saya melaporkan Transaksi Kartu yang tidak sah sebelum Tanggal Jatuh 
Tempo Pembayaran dari Transaksi Kartu tersebut sesuai dengan Klausul 10 ini. Saya akan 
segera membayar semua Biaya dan Tarif yang dipotong seperti di atas jika penyelidikan 
tersebut telah selesai, laporan yang saya buat terbukti tidak berdasar, dalam hal ini 
PrimeCredit berhak untuk mengenakan kembali Biaya Keterlambatan atau biaya keuangan 
pada jumlah yang disengketakan selama seluruh periode (misalnya sejak hari pembuatan 
laporan sesuai dengan Klausul 10 ini, termasuk periode investigasi tersebut).

10.4 Jika saya melaporkan kehilangan, pencurian, penggunaan, atau pengungkapan yang tidak 
sah atas Kartu dan PIN saya sesuai dengan Klausul 10 ini, kewajiban maksimum saya untuk 
setiap Transaksi Kartu yang tidak sah yang terjadi setelah laporan tersebut dibuat (selain 
uang tunai) akan terbatas pada HKD 500 per Kartu. 

10.5 Saya mengetahui bahwa tanggung jawab maksimum saya sebagaimana dimaksud dalam 
Klausul 10.4 di atas tidak berlaku (dan saya akan bertanggung jawab atas seluruh kerugian 
yang diakibatkan oleh penggunaan Kartu atau PIN saya secara tidak sah apa pun) dalam 
kasus di bawah ini:

(a) jika saya secara sadar (secara sukarela atau tidak) mengizinkan pihak ketiga untuk 
menggunakan atau memiliki akses ke Kartu saya, PIN, atau perincian keamanan yang 
terkait dengan Kartu saya; atau

(b) jika saya telah bertindak curang atau dengan lalai atau sengaja gagal dalam menggunakan 
atau melindungi Kartu saya, PIN, atau rincian keamanan terkait Kartu saya. Kegagalan saya 
untuk mengikuti rekomendasi PrimeCredit sewaktu-waktu terkait dengan penyimpanan 
Kartu atau PIN saya dapat dianggap sebagai kelalaian.

11 Kegagalan dan Ganti Rugi 
11.1 Kegagalan 
Jika saya gagal membayar jumlah yang jatuh tempo berdasarkan Perjanjian ini pada Tanggal 
Jatuh Tempo Pembayaran apa pun, hak saya untuk menggunakan Kartu dapat dicabut atau 
ditangguhkan. Saya juga akan segera bertanggung jawab untuk membayar jumlah total yang 
ditagihkan ke Kartu (terlepas apakah Transaksi Kartu yang dilakukan telah terkirim ke Rekening 
Kartu), termasuk bunga, biaya tahunan, Biaya Keterlambatan, dan Biaya dan Tarif lainnya baik 
yang terjadi di Hong Kong maupun di luar negeri.
11.2 Biaya penagihan 
Jika PrimeCredit merujuk penagihan Rekening Kartu saya ke agen penagihan dan/atau pengacara, 
saya akan bertanggung jawab untuk membayar biaya dan pengeluaran sewajarnya dari agen 
penagihan dan/atau pengacara tersebut serta biaya dan biaya wajar lainnya yang dikeluarkan oleh 
PrimeCredit untuk memulihkan pembayaran tersebut dan menegakkan hak-haknya. 
11.3 Ganti Rugi
Saya akan mengganti kerugian PrimeCredit atas permintaan, untuk jumlah kerugian, kerusakan, 
biaya dan pengeluaran, (termasuk semua biaya hukum dan penagihan hutang sewajarnya) yang 
mungkin ditanggung oleh PrimeCredit dengan alasan Transaksi Kartu apa pun yang dilakukan 
melalui penggunaan Kartu saya atau kegagalan apa pun oleh saya sehubungan dengan ketentuan 
apa pun dari Perjanjian ini.

12 Privasi Data
12.1 Saya setuju bahwa data pribadi saya yang dikumpulkan oleh PrimeCredit sewaktu-waktu 

dapat digunakan, ditahan, dipindahkan, dan/atau diungkapkan untuk tujuan tertentu 
dan kepada orang-orang tertentu (baik di dalam atau di luar Hong Kong) sebagaimana 
mungkin sesuai dengan kebijakan PrimeCredit tentang penggunaan dan pengungkapan 
data pribadi yang ditetapkan dalam pernyataan tagihan, surat edaran, syarat dan ketentuan, 

atau pemberitahuan yang disediakan oleh PrimeCredit kepada saya sewaktu-waktu. Data 
tersebut juga dapat digunakan sehubungan dengan prosedur pencocokan (sebagaimana 
didefinisikan dalam Undang-undang Data Pribadi (Privasi)), dan diungkapkan (dengan 
referensi atau cara lain) kepada lembaga keuangan mana pun yang saya miliki atau usulkan 
untuk melakukan transaksi yang memungkinkan lembaga keuangan tersebut melakukan 
pemeriksaan kredit kepada saya.

12.2 Sebagai tambahan Klausul 12.1, PrimeCredit berwenang untuk mengungkapkan data 
pribadi saya:

(a) kepada pihak lain dan/atau perusahaan terafiliasi dan/atau mitra co-branding dan/atau 
penyedia layanan pihak ketiga yang memungkinkan PrimeCredit untuk mengevaluasi 
fasilitas yang ditawarkan olehnya atau mereka;

(b) untuk setiap pedagang yang berpartisipasi dalam pengaturan penebusan hadiah dengan 
saya untuk identifikasi;

(c) untuk memfasilitasi pemrosesan Transaksi Kartu di Terminal mana pun dari institusi 
tersebut; dan

(d) kepada mitra co-branding PrimeCredit (nama mitra co-branding tersebut dapat dilihat 
pada formulir aplikasi untuk layanan dan produk yang terkait, tergantung kasusnya) dan 
hadiah pihak ketiga lainnya, loyalty, atau hak istimewa penyedia program, seperti yang 
memungkinkannya atau mereka untuk menawarkan produk dan layanan terkait kepada saya 
sewaktu-waktu.

 Saya memahami bahwa PrimeCredit tidak memiliki kewajiban dan tidak akan bertanggung 
jawab atas kehilangan atau kerusakan (langsung atau tidak langsung) yang muncul dari 
pengungkapan data saya yang disebutkan di atas.

12.3 Untuk melindungi hak-hak PrimeCredit dan saya, dan untuk membantu menyelesaikan 
perselisihan di antara kami, saya memahami bahwa PrimeCredit dapat (tetapi tidak 
berkewajiban) mencatat, dan saya mengakui dan setuju untuk memberikan izin kepada 
PrimeCredit untuk merekam semua percakapan telepon antara PrimeCredit dan saya dan 
instruksi saya diberikan kepada PrimeCredit, secara tertulis dan/atau dengan rekaman 
dan/atau cara lain apa pun yang ditentukan PrimeCredit. Catatan-catatan ini harus bersifat 
konklusif dan mengikat saya dan dianggap sebagai milik PrimeCredit dan dapat disimpan 
oleh PrimeCredit selama periode yang PrimeCredit anggap layak dan merujuk pada semua 
hukum yang berlaku dan peraturan terkait.

12.4 Saya akan, kapan saja, memiliki hak untuk meminta akses ke informasi yang dimiliki oleh 
PrimeCredit mengenai saya. Saya juga berhak meminta PrimeCredit untuk memperbarui 
dan memperbaiki informasi tersebut dengan mengirimkan surat ke Petugas Perlindungan 
Data (Data Protection Officer), PrimeCredit Limited, PO Box no. 23207, Wanchai Post 
Office, Hong Kong. PrimeCredit berhak untuk mengenakan biaya sewajarnya untuk biaya 
yang dikeluarkan untuk memenuhi permintaan tersebut.

13 Perubahan dan Penunjukkan
13.1 Saya setuju bahwa PrimeCredit berhak untuk mengubah syarat dan ketentuan Perjanjian 

ini sewaktu-waktu dengan memberikan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada saya 
dan masing-masing Pemegang Kartu Tambahan saya (jika ada). Pemberitahuan perubahan 
apa pun (termasuk Perjanjian ini) dapat dikirimkan kepada saya dan masing-masing 
Pemegang Kartu Tambahan saya melalui surat atau saluran lain yang sesuai sebagaimana 
ditentukan oleh PrimeCredit. Saya dan Pemegang Kartu Tambahan saya (jika ada) akan 
terikat oleh perubahan tersebut kecuali kami mengembalikan Kartu kami ke PrimeCredit 
untuk penutupan sebelum tanggal di mana perubahan tersebut berlaku

13.2 Saya tidak dapat mengalihkan bagian apa pun dari hak saya di bawah Perjanjian ini. 
PrimeCredit dapat menetapkan, mensub-partisipasi, atau memindahkan salah satu atau 
semua hak dan kewajibannya di bawah Perjanjian ini tanpa persetujuan saya sebelumnya.

14 Komunikasi
14.1 Saya akan segera memberi tahu PrimeCredit tentang setiap perubahan dalam informasi 

pribadi saya (termasuk tempat tinggal, kantor atau alamat surat-menyurat, nomor telepon, 
nomor faks dan/atau alamat email saya dan setiap perubahan dalam status keuangan 
dan pekerjaan saya). Saya memahami bahwa setiap alamat fisik yang diberikan kepada 
PrimeCredit harus berlokasi di Hong Kong. PrimeCredit memiliki hak untuk menggunakan 
informasi kontak apa pun yang terakhir diketahui yang disebutkan dalam klausul ini untuk 
berkomunikasi dengan saya, seperti melalui email, SMS, faks, atau surat.

14.2 Tagihan bulanan, pemberitahuan, atau bentuk komunikasi lain apa pun yang diberikan 
oleh PrimeCredit kepada saya atau Pemegang Kartu Tambahan saya akan dianggap telah 
diterima dua hari setelah pengiriman ke alamat yang terakhir diketahui oleh PrimeCredit, 
dan tagihan bulanan, pemberitahuan, atau bentuk komunikasi lain apa pun yang diberikan 
oleh PrimeCredit kepada saya atau Pemegang Kartu Tambahan saya akan dianggap telah 
diterima oleh saya segera setelah transimi ke alamat email, nomor ponsel (melalui SMS), 
atau nomor faks yang terakhir diketahui PrimeCredit. 

14.3 Semua pemberitahuan atau komunikasi lain yang dikirim oleh saya atau Pemegang Kartu 
Tambahan saya ke PrimeCredit akan dianggap telah diterima oleh PrimeCredit pada hari 
penerimaan aktual. 

15 Penangguhan atau Penutupan
15.1 Saya memahami bahwa saya dapat menutup Kartu saya atau Kartu Tambahan saya (jika 

ada) setiap saat dengan memberikan pemberitahuan sewajarnya kepada PrimeCredit secara 
tertulis atau secara lisan melalui telepon pada nomor telepon yang dapat ditentukan oleh 
PrimeCredit sewaktu-waktu. Penutupan akan berlaku hanya setelah PrimeCredit benar-
benar menerima pemberitahuan tersebut melalui saluran yang disebutkan di atas. Di mana 
Kartu Tambahan telah dikeluarkan, Pemegang Kartu Tambahan juga dapat membatalkan 
atau menutup kartu yang terkait kapan saja dengan memberikan pemberitahuan sewajarnya 
kepada PrimeCredit secara tertulis atau secara lisan melalui telepon pada nomor telepon 
yang dapat ditentukan oleh PrimeCredit sewaktu-waktu.

15.2 Saya memahami bahwa PrimeCredit memiliki hak mutlak kapan saja untuk menutup, 
membatalkan atau menangguhkan Kartu saya tanpa pemberitahuan, dengan atau tanpa 
memberikan alasan apa pun, yang tidak akan mengurangi hak apa pun dari PrimeCredit 
sama sekali. Setelah penutupan atau penangguhan tersebut, hak saya untuk menggunakan 
Rekening Kartu saya dan setiap Kartu dan segala manfaat yang terkait dengannya akan 
segera dihentikan. Pemberitahuan penutupan atau penangguhan akan dikirim melalui SMS 
/ email / surat fisik atau cara lain yang sesuai sebagaimana ditentukan oleh PrimeCredit. 
Atas permintaan PrimeCredit, kartu saya harus dikembalikan ke PrimeCredit setelah 
penutupan. Semua kartu yang dikembalikan harus dipotong-potong dan dihancurkan.

15.3 Jika karena alasan apa pun Kartu saya dibatalkan atau ditutup oleh saya atau oleh 
PrimeCredit, atau hak saya untuk menggunakan Kartu dicabut karena kebangkrutan, 
kematian, atau lainnya, maka: 

(a) semua hak dan hak istimewa (termasuk yang muncul di bawah Pemegang Kartu Tambahan) 
(jika ada) akan diakhiri secara otomatis; dan

(b) semua jumlah yang terhutang oleh saya untuk PrimeCredit berdasarkan Perjanjian ini 
(termasuk semua jumlah yang terhutang di bawah Kartu utama dan setiap Kartu tambahan) 
baik jumlah yang dibuat di bawah Transaksi Kartu tersebut telah dikirim ke Rekening 
Kartu atau belum, termasuk bunga, biaya keuangan, biaya tahunan penuh, dan Biaya dan 
Tarif lainnya (baik yang dibuat di Hong Kong maupun di luar negeri), akan segera jatuh 
tempo dan dibayarkan tanpa permintaan atau pemberitahuan dari PrimeCredit. Saya akan 
bertanggung jawab untuk membayarkan jumlah tersebut.

15.4 Setelah penangguhan, pembatalan, atau penutupan tersebut, saya akan bertanggung jawab 
untuk mengakhiri atau memodifikasi sendiri pembayaran otomatis, otorisasi pendebitan 
langsung, dan pengaturan pembayaran reguler lainnya dengan pedagang atau pihak terkait.

16 Pelunasan 
Selain hak umum untuk pelunasan atau hak lain dalam hukum atau berdasarkan perjanjian apa 
pun, saya mengakui bahwa PrimeCredit dapat menggabungkan atau mengkonsolidasikan Saldo 
Saat Ini pada Rekening Kartu saya dengan saldo pada setiap rekening lain yang saya miliki 
dengan PrimeCredit tanpa pemberitahuan sebelumnya. Jika saya Pemegang Kartu Utama, hak 
PrimeCredit akan mencakup Saldo Saat Ini dari Pemegang Kartu Tambahan saya (jika ada). 
PrimeCredit berhak untuk mengurangi atau mentransfer uang yang tersisa untuk kredit rekening 
saya yang lain di PrimeCredit dalam atau menuju penyelesaian tanggung jawab saya kepada 
PrimeCredit berdasarkan Perjanjian ini. 

17 Hukum dan Bahasa
17.1 Perjanjian ini diatur oleh dan ditafsirkan sesuai dengan hukum Hong Kong.
17.2 Tidak ada orang lain selain dari Pemegang Kartu dan PrimeCredit yang memiliki hak 

berdasarkan Peraturan Kontrak (Hak Pihak Ketiga) pasal 623 hukum Hong Kong [Contracts 
(Rights of Third Parties) Ordinance (Cap. 623 of the laws of HKSAR)] untuk menerapkan 
atau menggunakan manfaat dari setiap jangka waktu Perjanjian ini.

17.3 Jika suatu saat syarat dan ketentuan ini adalah atau menjadi ilegal, tidak valid, atau tidak 
dapat diberlakukan dalam hal apa pun, legalitas, validitas, dan keberlakuan syarat dan 
ketentuan yang tersisa tidak akan terpengaruh dengan demikian. 

17.4 Jika terdapat ketidaksesuaian atau konflik antara versi Inggris dan versi Bahasa dari 
Perjanjian ini, versi Inggris yang akan berlaku.
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