
Syarat dan Ketentuan dari Promosi Generik Pinjaman OSW 
(“Penawaran Promosi”) 

 

 

 

1. Penawaran Promosi berlaku untuk Pekerja Luar Negeri di Hong Kong (“OSW”) yang mendapat persetujuan pinjaman pribadi dengan salah satu 
kode produk: 899, 900, 905 & 910 (“Pinjaman Pribadi”)  

2. Masa Promosi dimulai dari tgl 1 Januari sampai 31 Desember 2019 (“Masa Promosi”) dan Masa Penebusan berdasarkan tanggal aktivasi pinjaman 
(“Masa Penebusan”), sebagai berikut: 

 

Tanggal Aktivasi Pinjaman Masa Penebusan 

1 Januari sampai 30 Juni 2019 1 January sampai 31 Juli 2019 (Termasuk ke-dua tanggal tersebut) 

1 Juli sampai 31 Desember 2019 1 Juli 2019 sampai 31 Januari 2020 (Termasuk ke-dua tanggal tersebut) 
 

3. Untuk memenuhi persyaratan atas hadiah yang tercantum dalam tabel di bawah ini ("Hadiah") sebagai hadiah untuk masuk dalam hubungan 
pelanggan jangka panjang dengan PrimeCredit ("Hubungan Pelanggan"), pelanggan harus berhasil mengajukan dan menarik Pinjaman Pribadi 
dari jumlah yang ditetapkan sebagaimana ditetapkan oleh PrimeCredit selama Masa Promosi. Setiap pelanggan yang memenuhi syarat berhak 
atas satu hadiah saja berdasarkan jumlah pinjaman yang disetujui. 

 

Jumlah Pinjaman 
(dalam HK$) 

Pilihan Hadiah 
Biaya Hadiah untuk Pelunasan Awal/ 

Refinance Awal (dalam HK$) 

45,000 & above 

HK$500 Kupon Belanja di Toko atau 500 

HK$550 Kartu Telepon atau 

550 HK$550 Kupon Supermarket atau 

550 Poin Prime Gems 

35,000 - 44,999 

HK$400 Kupon Belanja di Toko atau 400 

HK$450 Kartu Telepon atau 

450 HK$450 Kupon Supermarket atau 

450 Poin Prime Gems 

27,000 - 34,999 

HK$300 Kupon Belanja di Toko atau 300 

HK$350 Kartu Telepon atau 

350 HK$350 Kupon Supermarket atau 

350 Poin Prime Gems 

16,000 - 26,999 

HK$150 Kartu Telepon atau 

150 HK$150 Kupon Supermarket atau 

150 Poin Prime Gems 

15,999 & below 

HK$50 Kartu Telepon atau 

50 HK$50 Supermarket Coupon atau 

50 Poin Prime Gems 
 

4. Rekening Pinjaman Pribadi harus berada dalam posisi keuangan yang baik pada saat mengkreditkan Poin Prime Gems. 
Penggunaan dan penebusan Poin Prime Gems tunduk pada Syarat dan Ketentuan Loyalitas Klub Prime Gems and Syarat dan 
Ketentuan Penebusan Poin Prime Gems. Jika akun pinjaman pribadi ditutup dengan alasan apapun, semua Poin Prime Gems dari Akun 
Pinjaman Pribadi yang belum dikreditkan ke akun Poin Prime Gems akan segera dihanguskan. 

5. Hadiah ditawarkan berdasarkan pada pertama datang pertama yang dilayani dan selama persediaan masih ada. Dalam hal adanya tanggapan 
yang luar biasa pada promosi, pelanggan mungkin akan mengalami keterlambatan dalam menerima hadiah. PrimeCredit berhak menawarkan 
pengganti jika terjadi kekurangan stok tanpa pemberitahuan sebelumnya. 

6. Surat penebusan hadiah akan diberikan kepada pelanggan yang memenuhi syarat secara langsung setelah penarikan pinjaman dan tidak akan 
diterbitkan kembali jika hilang atau rusak. Surat penebusan hadiah tidak bisa dialihkan dan tidak dapat ditukar dengan hadiah lain atau ditukar 
dengan uang tunai. Fotokopi surat tidak diterima. 

7. Setiap pelanggan yang memenuhi syarat menerima Hadiah hanya berhak untuk sekali dalam empat bulan dari tanggal penarikan pinjaman. 
Pelanggan bertanggung jawab untuk membayar nilai Hadiah (sebagaimana ditentukan dalam tabel tersebut diatas), jika hubungan Pelanggan 
diakhiri dalam waktu empat bulan sejak tanggal penarikan pinjaman. PrimeCredit berwenang untuk mengurangi jumlah yang bersangkutan dari 
rekening pembayaran pinjaman pelanggan pada saat penghentian Hubungan Pelanggan. Untuk keterangan lebih lanjut, silahkan melihat ke Surat 
Program Hubungan Pelanggan. Hubungan Pelanggan harus dihentikan jika PrimeCredit menentukan bahwa hubungan pelanggan telah dihentikan 
atas kebijakannya sendiri dan dilaksanakan dengan sewajarnya 

8. Pelanggan diharuskan mengambil hadiah sesuai dengan pengaturan dari PrimeCredit dan pemeriksaan hadiah harus dilakukan pada saat terima. 
PrimeCredit bukanlah suplier hadiah dan tidak akan bertanggung jawab atas setiap kerusakan, pemeliharaan dan kewajiban yang timbul yang 
berhubungan dengan produk dan pelayanan yang diberikan oleh masing-masing pemasok. Penggunaan Kupon akan berdasarkan pada syarat dan 
ketentuan yang tercetak di atasnya. 

9. Keputusan suku bunga bagi nasabah perorangan akan berbeda-beda dan berdasarkan pada status pinjaman masing-masing dan hasil pengecekan 
pinjaman. Jumlah pinjaman dan suku bunga tunduk pada persetujuan akhir PrimeCredit.  

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

 

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

Peringatan: Anda harus melunasi pinjaman anda. Jangan bayar perantara apapun.  
Hotline Pengaduan: 2281 7470 
Money Lender’s Licence No.: 748/2018 


