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(A) Aplikasi Pinjaman Pribadi – Syarat dan Ketentuan 
 

(a) Saya/Kami sepenuhnya memahami bahwa Public Finance Limited ("Perusahaan") akan mengandalkan informasi dalam Formulir Aplikasi  Pinjaman ini dan Formulir Tambahan (jika ada) (Secara 
kolektif dikenal sebagai "Formulir Aplikasi Pinjaman") untuk memproses dan/atau menyetujui Aplikasi Pinjaman Pribadi saya/kami ("Aplikasi Pinjaman Pribadi") dengan Perusahaan untuk 
mendapatkan pinjaman yang akan diberikan kepada saya/kami ("Pinjaman"). Saya/Kami sepenuhnya memahami bahwa Pernyataan ini untuk semua tujuan menjadi bagian dari Formulir 
Aplikasi Pinjaman ini.  
 

(b) Saya/Kami menyatakan bahwa semua informasi yang terkandung dalam Formulir Aplikasi Pinjaman ini dan semua dokumen yang saya/kami berikan sehubungan dengan Aplikasi Pinjaman 
Pribadi adalah benar, akurat, diperbarui dan lengkap; dan hal tersebut di atas akan menjadi dasar dari setiap perjanjian pinjaman yang akan dibuat antara Perusahaan dan saya/kami 
("Perjanjian Pinjaman"). Saya/Kami sepenuhnya memahami dan setuju bahwa saya/kami akan segera memberitahu Perusahaan tentang setiap perubahan keadaan yang dapat membuat 
informasi yang disebutkan di atas tidak benar, tidak akurat, tidak mutakhir, atau tidak lengkap sebelum penarikan Pinjaman.  

 
    (c)  Saya/Kami selanjutnya menyatakan bahwa selain Aplikasi Pinjaman Pribadi, pada tanggal Formulir Aplikasi Pinjaman ini saya/kami: - 

(i) belum mengajukan aplikasi pinjaman/kredit yang dijamin dan/atau tidak dijamin yang menunggu persetujuan dan/atau penarikan; atau 

(ii) telah menyerahkan dan/atau mengungkapkan kepada Perusahaan dalam Formulir Permohonan Pinjaman ini rincian dari aplikasi pinjaman/kredit yang dijamin dan tidak dijamin lainnya 
yang sedang menunggu persetujuan dan/atau penarikan (termasuk tetapi tidak terbatas pada jumlah pembayaran bulanan yang relevan dari pinjaman dan/atau aplikasi kredit tersebut). 
 

(d)  Saya/Kami menyatakan bahwa saya/kami telah menyerahkan dan mengungkapkan kepada Perusahaan dalam Formulir Permohonan Pinjaman ini semua informasi mengenai alamat kerja 
saya/kami ("Alamat Tempat Tinggal") dan bahwa informasi tersebut adalah benar dan akurat. 

 
  *(e)  Saya/Kami setuju dan mengonfirmasi bahwa saya/kami akan menutup/membatalkan kartu kredit dan/atau akun pinjaman dengan bank/lembaga keuangan seperti yang diminta oleh 

Perusahaan sebelumnya atau pada saat penarikan pinjaman. Saya/Kami memahami dan setuju bahwa jika saya/kami membuka kembali atau mengaktifkan kembali kartu kredit dan/atau akun 
pinjaman yang saya/kami setujui untuk tutup/batalkan, atau ajukan fasilitas pinjaman baru dalam waktu 12 bulan sejak penarikan Pinjaman, tindakan tersebut akan dianggap sebagai peristiwa 
material dari wanprestasi dan Perusahaan berhak untuk meminta pembayaran segera dari semua Pinjaman yang terhutang termasuk pokok, bunga, tarif dan biaya (jika ada) di bawah 
persyaratan dan kondisi Perjanjian Pinjaman.  

 
(f)  Saya/Kami mengonfirmasi dan berjanji bahwa dalam hal Pengajuan Pinjaman Pribadi disetujui oleh Perusahaan, saya/kami akan terus menjaga kondisi keuangan saya/kami agar saya/kami 

dapat membayar kembali Pinjaman atau sisa saldo terutang pada saat dan pada saat jatuh tempo. Saya/kami lebih lanjut mengonfirmasi bahwa saya/kami tidak dikenakan perintah pailit atau 
tuntutan hukum (sesuai dengan Undang-undang Kepailitan (Ket.6)) yang diberikan kepada saya/kami oleh kreditur atau saya/kami ikut serta proses permohonan pailit atau apakah saya/kami 
bermaksud untuk itu.  

 
(g)  Saya/Kami menyatakan bahwa saya/kami telah menyerahkan dan/atau mengungkapkan kepada perusahaan dalam Formulir Permohonan Pinjaman ini semua informasi mengenai kewajiban 

dan kewajiban hutang saya/kami yang ada.  
 
(h)  Saya/Kami dengan ini menyatakan lebih lanjut dan mengonfirmasi bahwa sejauh pengetahuan dan keyakinan saya/kami, informasi dan pernyataan di atas adalah benar dan tepat. Saya/Kami 

memahami dan mengakui bahwa apabila saya/kami dengan sengaja membuat pernyataan atau pernyataan palsu untuk tujuan memperoleh Pinjaman berdasarkan Aplikasi Pinjaman Pribadi, 
Perusahaan berhak mencabut Aplikasi Pinjaman Pribadi dan/atau meminta saya/kami segera melakukan pembayaran Pinjaman atau sisa saldo dan hal itu juga dapat membuat saya/kami 
bertanggung jawab atas tuntutan melakukan tindak pidana karena membuat pernyataan palsu, penipuan dan/atau penipuan.  

  
(i)  Saya/Kami memahami dan menyetujui bahwa semua informasi dalam Formulir Aplikasi Pinjaman ini adalah materi untuk penilaian Perusahaan atas kemampuan pembayaran saya/kami yang 

merupakan faktor penting untuk persetujuan Perusahaan atas Aplikasi Pinjaman Pribadi. Tanpa mengurangi keumuman ketentuan sebelumnya, saya/kami setuju dan menerima bahwa jika 
ada informasi yang saya/kami ungkapkan dalam Formulir Permohonan Pinjaman ini palsu, maka tindakan saya/kami dapat dianggap sebagai pelanggaran menurut Bagian 71 dari Undang-
undang Kejahatan (Ket. 200) dan/atau berdasarkan Bagian 16(A), 17 dan 18 dari Undang-Undang mengenai Pencurian (Ket. 210). 

 
(j) Saya/Kami memahami bahwa remunerasi staf penjualan Perusahaan dapat terdiri dari komponen tetap dan variabel. Pemberian remunerasi variabel sebagian berkorelasi dengan kinerja staf 

dalam faktor keuangan dan non-keuangan. 
 
(k) Saya/Kami menyatakan dan mengonfirmasi bahwa tidak ada orang selain Perusahaan dan saya/kami yang akan memiliki hak berdasarkan Undang-undang Kontrak (Hak Pihak Ketiga) (Pasal 

623) untuk menegakkan atau menikmati manfaat dari salah satu ketentuan dari Syarat dan Ketentuan dalam Perjanjian Pinjaman Pribadi. 
 
(l) Saya/Kami mengonfirmasi bahwa Syarat dan Ketentuan yang terdapat dalam Formulir Aplikasi Pinjaman ini tunduk pada persyaratan peraturan yang berlaku sebagaimana yang berlaku untuk 

Aplikasi Pinjaman Pribadi. 
 
(m)  Saya/Kami mengonfirmasi bahwa Perusahaan berwenang untuk menghubungi semua pihak terkait untuk verifikasi dan/atau untuk mendapatkan informasi lain tentang saya/kami dan/atau 

penjamin secara lisan atau tertulis dari waktu ke waktu jika dianggap perlu. 
 
(n) Saya/Kami memahami bahwa Perusahaan dapat mengirimkan pemberitahuan tentang transaksi, materi promosi dan/atau jenis komunikasi lainnya kepada saya/kami melalui saluran 

elektronik apa pun (seperti SMS, MMS, email, dll.) sesuai keinginan Perusahaan. Pengiriman pemberitahuan terkait transaksi, materi promosi dan/atau jenis komunikasi lainnya akan dianggap 
berhasil dan valid setelah berhasil dikirim. 

 
(o)  Saya/Kami memahami sepenuhnya bahwa persetujuan Perusahaan Anda atas permohonan saya/kami hanya berdasarkan status keuangan dan informasi pribadi saya/kami saat ini, dan tidak 

terkait dengan hubungan pribadi apa pun atau alasan apa pun. 
 
(p) Saya/Kami dengan ini menyatakan bahwa pinjaman ini tidak dimaksudkan dan tidak akan digunakan untuk tujuan melanggar atau menghindari Undang-undang Perserikatan Bangsa-Bangsa 

(Tindakan Anti-Terorisme). 
 
(q)  Formulir Aplikasi Pinjaman dan Syarat dan Ketentuan ini diatur oleh dan ditafsirkan sesuai dengan hukum Daerah Administratif Khusus Hong Kong. Saya/Kami akan tunduk pada yurisdiksi non-

eksklusif pengadilan Wilayah Administratif Khusus Hong Kong. 
 

* Hapus yang tidak perlu 
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(B) Perjanjian Pinjaman Pribadi –  Syarat dan Ketentuan 
 

Public Finance Limited (“Perusahaan”) akan memberikan kepada saya/kami sebagai Peminjam pinjaman pribadi setelah disetujuinya  permohonan saya/kami (“Pinjaman” dan yang berarti 
untuk tujuan disini jumlah pokok yang diberikan oleh Perusahaan atau yang belum terbayar pada waktu yang relevan yang jumlahnya dikurangi dari waktu ke waktu dengan angsuran bulanan) 
tunduk kepada dan sesuai dengan ketentuanketentuan yang tercantum dalam Formulir Permohonan Kredit (“Permohonan”), Perjanjian  Pinjaman Pribadi (“Perjanjian”) dan Syarat-Syarat dan 
Ketentuan ini, yang merupakan perjanjian seluruhnya, dan saya/kami, dengan manarik Pinjaman sesudahnya, akan dianggap telah menerima dan menyetujui untuk terikat olehnya. 
 

1.  Angsuran Bulanan 

1.1  Angsuran Bulanan dari Pinjaman saya/kami sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian (“Angsuran Bulanan”) harus dibayar dengan uang tunai atau cek atau cara lain yang akan ditentukan 
Perusahaan dari waktu ke waktu dengan kewenangan mutlaknya. 

1.2 Saya/Kami berjanji untuk membayar Angsuran Bulanan, biaya, pungutan, pengeluaran dan/atau kewajiban lainnya di bawah ini pada Tanggal Jatuh Tempo (“Tanggal Jatuh Tempo”) 
sebagaimana tercantum dalam Perjanjian. 

1.3 Jika dalam bulan kalender tidak ada tanggal yang angkanya sesuai dengan Tanggal Jatuh Tempo, pembayaran harus dilakukan pada hari kalender terakhir dari bulan di mana Tanggal Jatuh 
Tempo awalnya jatuh. 

1.4  Setiap Angsuran Bulanan terdiri dari pokok pinjaman dan bunga. Bagian pokok untuk setiap Angsuran Bulanan harus dipisahkan dengan mengurangi biaya hukum dan penagihan, biaya 
keterlambatan dan biaya dan tagihan lainnya (jika ada) dan bunga yang dihitung sesuai dengan Pasal 2 disebutkan di bawah dari jumlah setiap Angsuran Bulanan yang dibayar oleh saya/kami 
kepada Perusahaan. 

1.5  Angsuran Bulanan dan semua jumlah terhutang lainnya oleh saya/kami di bawah ini akan diterapkan oleh Perusahaan dalam urutan sebagai berikut: pertama, setiap biaya hukum dan koleksi, 
biaya keterlambatan dan biaya dan tagihan lainnya, kedua, bunga yang masih harus dibayar, dan terakhir, jumlah pokok dari Pinjaman yang belm dibayar, atau dalam urutan lainnya sesuai 
dengan yang ditetapkan Perusahaan dengan keputusan mutlaknya dapat dari waktu ke waktu tanpa merujuk kepada saya/kami terlebih dahulu. 

2.  Bunga, Biaya dan Pungutan 

2.1  Sepanjang tenor pembayaran keseluruhan, bunga pinjaman dihitung pada Tingkat Suku Bunga Berkurang Bulanan (“MRR – Monthly Reducing Rate”) sebagaimana tercantum dalam Perjanjian 
dan atas dasar satu bulan 30 hari dan setahun 360 hari (termasuk tahun kabisat). MRR dapat berbeda dari perhitungan sebenarnya karena jumlah Angsuran Bulanan yang dibulatkan ke atas 
atau ke bawah ke dolar terdekat. 

2.2  Bunga akan dikenakan pada pokok dari Pinjaman yang belum dibayar pada MRR. Bunga yang dikenakan pada setiap periode berturut-turut dari bulan kalender (“Periode Bunga”) harus 
dibayarkan sebagai bagian dari setiap Angsuran Bulanan berturut-turut pada setiap Tanggal Jatuh Tempo berturut-turut. Jika Angsuran Bulanan dilunasi pada tanggal sebelum Tanggal Jatuh 
Temponya, Angsuran Bulanan tersebut akan dianggap dilunasi pada Tanggal Jatuh Tempo terkait untuk tujuan perhitungan bunga yang dikenakana pada pokok Pinjaman yang tertunggak 
selama Periode Bunga langsung berikutnya. 

2.3  Tingkat Persentase Dihitung Tahunan (“APR” – Annualized Percentage Rate) sebagaimana tercantum dalam Perjanjian dihitung sesuai dengan metode yang ditetapkan dalam pedoman terkait 
sebagaimana diatur dalam Kode Praktik Perbankan. APR mungkin berbeda dari perhitungan sebenarnya dan/atau yang ditampilkan dalam setiap materi promosi pemasaran karena jumlah 
Angsuran Bulanan yang dibulatkan ke atas atau ke bawah ke dolar terdekat. 

2.4  Pungutan Penanganan sebagaimana ditetapkan dalam Biaya dan Pungutan Standard Perusahaan (“Biaya Pungutan Penanganan”) harus dibayarkan oleh saya/kami kepada Perusahaan di muka 
dan dipotong dari Jumlah Pinjaman setelah penarikan dan tidak akan dalam keadaan apapun dikembalikan.  

2.5  Dalam hal Tanggal Jatuh Tempo pertama yang dipilih oleh saya/kami harus, tunduk pada persetujuan Perusahaan yang tertulis pada kebijaksanaan mutlak, melebihi satu bulan kalender dar i 
Tanggal Penarikan Pinjaman sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian (“Tanggal Penarikan Pinjaman”), Biaya Perpanjangan sebagaimana ditetapkan dalam Biaya dan Pungutan Standard 
Perusahaan (“Biaya Perpanjangan”) harus dibayarkan oleh saya/kami kepada Perusahaan dan dikurangi dari Jumlah Pinjaman atas penarikan dan tidak akan dalam keadaan apapun 
dikembalikan. 

2.6  Tanpa mengurangi hak-hak lain dan ganti rugi dari Perusahaan dan tunduk pada Pasal 2.7 di sebutkan bawah ini, dalam hal terjadi kegagalan membayar  Angsuran Bulanan atau bagian 
daripadanya pada Tanggal Jatuh Tempo, saya/kami harus membayar Biaya Keterlambatan dalam setiap tunggakan dihitung pada Suku Bunga Bulanan Biaya Keterlambatan sebagaimana 
ditentukan dalam Perjanjian (“Biaya Keterlambatan”) pada setiap Angsuran Bulanan yang terlambat dan berdasarkan satu bulan 30  hari dan setahun 360 hari (termasuk tahun kabisat) dan 
untuk jumlah hari yang sebenarnya dari Tanggal Jatuh Tempo yang relevan sampai dengan tanggal segera sebelum tanggal pembayaran sebenarnya secara penuh. 

2.7  Saya/Kami akan diberi tenggang waktu 7 hari kalender dari Tanggal Jatuh Tempo (“Masa Tenggang”) untuk membayar setiap Cicilan Bulanan. Tidak ada Biaya Keterlambatan yang akan 
dibebankan oleh Perusahaan pada setiap Angsuran Bulanan yang terlambat selama Masa Tenggang. Untuk menghindari keraguan, Biaya Keterlambatan akan dibebankan dari Tanggal Jatuh 
Tempo yang relevan dalam hal pembayaran tidak dilakukan dalam Periode Waktu Kelonggaran. 

3.  Pelunasan Awal 

3.1  Berdasarkan ketentuan-ketentuan disebutkan di bawah, saya/kami dapat setiap saat membuat pelunasan awal kepada Perusahaan untuk seluruh (tapi bukan sebagian) dari Pinjaman sebelum 
jatuh tempo akhir yang dijadwalkan. 

3.2  Dalam hal pelunasan awal dilakukan dalam 15 hari kalender sejak Tanggal Penarikan Pinjaman, saya/kami harus membayar kembali pinjaman kepada Perusahaan berikut dihitung sampai 
dengan tanggal segera sebelum tanggal pelunasan: - 
(a) Jumlah Pinjaman dikurang pembayaran dan Biaya Perpanjangan, jika ada; 
(b) bunga setengah bulan pada Jumlah Pinjaman yang dihitung pada MRR; dan 
(c) semua biaya, pungutan dan pengeluaran yang terutang sehubungan dengan Pinjaman termasuk, tanpa batasan, Pungutan Keterlambatan dan Biaya Komitmen sebagaimana ditentukan 

dalam Perjanjian (“Biaya Komitmen”). 
3.3  Dalam hal pelunasan awal yang dilakukan setelah 15 hari kalender dan dalam satu bulan kalender dari Tanggal Penarikan Pinjaman, saya/kami harus membayar kembali pinjaman kepada 

Perusahaan berikut dihitung sampai dengan tanggal segera sebelum tanggal pelunasan: - 
(a) Jumlah Pinjaman dikurang pembayaran dan Biaya Perpanjangan, jika ada; 
(b) bunga satu bulan pada Jumlah Pinjaman dihitung pada MRR, dan 
(c) semua biaya, pungutan dan pengeluaran yang terutang sehubungan dengan Pinjaman termasuk, tanpa batasan, Pungutan Keterlambatan dan Biaya Komitmen. 

3.4  Dalam hal pelunasan awal dilakukan setelah satu bulan kalender dari Tanggal Penarikan Pinjaman dan sebelum Tanggal Jatuh Tempo pertama, saya/kami harus membayar kembali pinjaman 
kepada Perusahaan berikut dihitung sampai dengan tanggal segera sebelum tanggal pelunasan: - 
(a) Jumlah Pinjaman dikurang pembayaran dan Biaya Perpanjangan, jika ada; 
(b) bunga pada Jumlah Pinjaman dihitung pada MRR dari Tanggal Penarikan Pinjaman ke hari segera sebelum tanggal penyelesaian; dan 
(c) semua biaya, pungutan dan pengeluaran yang terutang sehubungan dengan Pinjaman termasuk, tanpa batasan, Biaya Komitmen. 

3.5  Dalam hal pelunasan awal dilakukan setelah Tanggal Jatuh Tempo pertama dan lebih dari 7 hari kalender sebelum Tanggal Jatuh Tempo berikutnya, saya/kami harus membayar kembali 
pinjaman kepada Perusahaan berikut dihitung sampai dengan tanggal segera sebelum tanggal pelunasan: - 
(a) Pinjaman yang belum dibayar; 
(b) bunga atas pinjaman yang belum dibayar dihitung pada MRR dari Tanggal Jatuh Tempo terakhir ke tanggal segera sebelum tanggal pelunasan; 
(c) semua tunggakan angsuran, jika ada; dikurang pembayaran di muka, jika ada, dan 
(d) semua biaya, pungutan dan pengeluaran yang terutang sehubungan dengan Pinjaman termasuk, tanpa batasan, Biaya Keterlambatan dan Biaya Komitmen. 

3.6  Dalam hal pelunasan awal dilakukan setelah Tanggal Jatuh Tempo pertama dan dalam waktu 7 hari kalender sebelum Tanggal Jatuh Tempo berikutnya, saya/kami harus membayar kembali 
pinjaman kepada Perusahaan berikut dihitung sampai dengan tanggal segera sebelum tanggal pelunasan: - 
(a) Pinjaman yang belum dibayar; 
(b) bunga satu bulan pada Pinjaman yang belum dibayar dihitung pada MRR; 
(c) semua tunggakan angsuran, jika ada; dikurang pembayaran di muka, jika ada; dan 
(d) semua biaya, pungutan dan pengeluaran yang terutang sehubungan dengan Pinjaman termasuk, tanpa batasan, Pungutan Keterlambatan. 
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4.  Penghentian 

4.1  Pinjaman bersama dengan semua bunga yang harus dibayar dan biaya lainnya, pungutan dan pengeluaran (termasuk, tanpa batasan, biaya hukum dan biaya wajar yang timbul dalam 
menegakkan Perjanjian dan Syarat dan Ketentuan ini) akan segera jatuh tempo dan harus dibayar tanpa pemberitahuan atau permintaan oleh Perusahaan dengan terjadinya salah satu 
kejadian kegagalan bayar berikut ini: - 
(a) jika saya/kami gagal dalam membayar Angsuran Bulanan atau sebagian daripadanya atau jumlah lain yang harus dibayar berdasarkan perjanjian hutang (baik diminta atau tidak); 
(b) jika saya/kami gagal untuk menjalankan atau mematuhi apa saja dari Syarat dan Ketentuan atau jaminan kesepakatan atau usaha atau Perjanjian tambahan; 
(c) jika informasi yang disediakan dan/atau pernyataan atau jaminan yang dibuat oleh saya/kami dalam aplikasi dan/atau Perjanjian ini tidak benar atau terbukti tidak benar atau tidak akurat 

dalam hal yang penting; 
(d) jika saya/kami meninggal atau saya/kami tidak mampu membayar atau dianggap tidak mampu membayar utang saya/kami saat jatuh tempo atau pailit, atau mengakui ketidakmampuan 

untuk membayar utang saya/kami saat jatuh tempo atau memiliki permohonan atau perintah pailit atau dituntutkan kepada saya/kami; 
(e) jika tindakan hukum, yang menjadi ancaman langsung atau berpotensi mengancam status keuangan saya/kami, telah mengancam atau mulai dilakukan terhadap saya/kami dan 

saya/kami telah gagal untuk menunjukkan alasan yang memuaskan kepada Perusahaan dalam waktu 7 hari setelah permintaan Perusahaan tertulis bagi saya/kami untuk melakukannya; 
(f) jika sita atau eksekusi dijatuhkan atau diancamkan pada salah satu harta saya/kami dan keputusan terhadap saya/kami tetap tidak dipenuhi selama lebih dari 14 hari, atau 
(g) jika menurut pendapat Perusahaan, saya/kami menghadapi atau mungkin mengalami masalah keuangan atau tidak dalam posisi untuk secara efektif melakukan atau memenuhi 

kewajiban tersebut di bawah. 
4.2  Meskipun Pasal 4.1 yang disebutkan di atas, Pinjaman tunduk pada hak utama rutin Perusahaan untuk meminta pelunasan. 

5.  Tanggung Jawab Bersama dan Masing-masing 
5.1  Dalam hal Permohonan diajukan dengan nama bersama dan siapapun di antara kami yang menerima hasil dari Pinjaman, Syarat dan Ketentuan ini berlaku untuk masing-masing dari kami 

secara bersama-sama dan masing-masing dan kewajiban kepada Perusahaan terkait dengan Pinjaman ditanggung bersama dan masing-masing.  
6. Kompensasi 
6.1  Perusahaan dapat sewaktu-waktu dan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu menggabungkan atau mengkonsolidasi setiap Pinjaman dan/atau bunga atas pinjaman yang belum dibayar 

dengan rekening lainnya baik dalam dolar Hong Kong, valuta asing atau lainnya, yang saya/kami miliki pada Perusahaan dan mengkompensasi atau mentransfer uang tetap kepada kredit 
rekening tersebut saya/kami yang lain untuk atau dalam rangka memenuhi kewajiban saya/kami kepada Perusahaan sehubungan dengan Pinjaman. 

7.  Data Pribadi dan Data Kredit Konsumen 
7.1 Dengan ini saya/kami mengakui menerima dan mengkonfirmasi bahwa saya/kami telah membaca dan memahami dan setuju untuk terikat dengan Pemberitahuan Perusahaan ke Pelanggan 

dan Lainnya yang berhubungan dengan Ordinansi Data Pribadi (Privasi) dan Kebijakan Data Publik Finance Limited dll. yang berlaku dari waktu ke waktu dan sesuai dengan yang ditampilkan di 
cabang Perusahaan dan situsnya website nya. 

7.2 Saya/kami setuju bahwa Perusahaan dapat mengakses agen rujukan kredit yang mana saja untuk laporan kredit tentang saya/kami untuk tujuan evaluasi fasilitas kredit oleh Perusahaan setiap 
saat dianggap perlu dan tepat. Dalam hal saya/kami mencabut persetujuan saya/kami atas akses itu atau akses Perusahaan kepada agen untuk tujuan tersebut ditolak, Perusahaan dapat 
melaksanakan hak dan kekuasaan di bawah Pasal 4 yang diuraikan di atas seolah-olah saya/kami tidak mematuhi Syarat dan Ketentuan ini. 

8.  Agen Penagihan Utang 
8.1  Perusahaan berhak untuk menggunakan agen dan/atau lembaga penagihan luar untuk menagih sejumlah atau semua tagihan jatuh tempo tetapi belum dibayar oleh saya/kami dan untuk 

melakukan hal itu, saya/kami wajib sepenuhnya mengganti rugi Perusahaan untuk jumlah biaya dan pengeluaran yang sepantasnya dikeluarkan oleh Perusahaan dalam mempekerjakan agen 
atau lembaga penagih utang luar atau agen yang ditunjuknya dan semua biaya hukum dan pengeluaran sepantasnya yang dikeluarkan oleh Perusahaan dalam pemulihan daripadanya, jika ada. 

9.  Pernyataan, Jaminan dan Kesanggupan 
9.1 Saya/Kami menyatakan dan menjamin kepada Perusahaan bahwa: - 

(a) Saya/Kami memiliki kemampuan untuk memasuki dan melaksanakan Perjanjian; 
(b) Perjanjian merupakan kewajiban saya/kami yang legal, sah dan mengikat berlaku sesuai dengan ketentuan-ketentuan; 
(c) masuknya saya/kami ke dalam Perjanjian dan melaksanakannya tidak dan tidak akan bertentangan dengan dokumen atau perjanjian yang mengikat saya/kami atau salah satu aset 

saya/kami; 
(d) semua informasi, dokumen dan representasi yang saya/kami berikan kepada Perusahaan setiap saat adalah benar dan tepat, dan 
(e) tidak ada proses litigasi, arbitrase atau administratif yang saat ini atau, sepanjang pengetahuan saya/kami, tertunda atau mengancam, yang mungkin, jika keputusannya merugikan, 

memiliki efek material yang merugikan kondisi keuangan saya/kami atau kemampuan saya/kami untuk melakukan kewajibannya saya/kami. 
9.2 Saya/Kami berjanji bahwa selama ada jumlah apapun atau mungkin ada jumlah apapun yang belum dibayar menurut Perjanjian, saya/kami akan: - 

(a) segera memberikan kepada Perusahaan berdasarkan permintaan, informasi berkaitan dengan saya/kami sebagaimana Perusahaan dari waktu ke waktu dapat mintakan; 
(b) segera setelah menyadarinya, memberitahukan Perusahaan tentang peristiwa apa saja atau hal yang akan kemungkinan besar akan dan mempengaruhi kemampuan saya/kami untuk 

melakukan kewajiban saya/kami sesuai dengan Perjanjian; 
(c) segera memberitahukan Perusahaan tentang kesulitan apa saja yang mungkin saya/kami alami dalam membayar Pinjaman atau jumlah terhutang lainnya berdasarkan Perjanjian; 
(d) segera membayar semua jumlah uang yang terhutang dari saya/kami kepada Perusahaan dan memenuhi kewajiban saya/kami sesuai dengan Perjanjian; 
(e) memastikan bahwa kewajiban saya/kami di bawah Perjanjian sama atau akan sama tingkatnya dengan semua kewajiban saya/kami yang lain sekarang dan masa depan dan aman, kecuali 

bagi yang mintakan oleh hukum; dan 
(f) tidak mengadakan perjanjian atau kewajiban dengan pihak ketiga yang mungkin mempengaruhi kondisi keuangan saya/kami secara material dan merugikan. 

10.  Ganti rugi  
10.1  Saya/Kami akan, di samping dan tanpa mengurangi kewajiban saya/kami di bawah Perjanjian dan Syarat dan Ketentuan ini, mengganti rugi Perusahaan dan menjaga Perusahaan secara efektif 

terlindungi dari dan terhadap semua kerugian, kerusakan, biaya, pungutan, beban dan kewajiban yang dapat diderita, dialami atau dikeluarkan oleh Perusahaan dan semua tindakan, gugatan 
hukum, proses pengadilan, klaim atau tuntutan apapun yang dapat diambil, dibuat atau mengancam terhadap Perusahaan atau yang mungkin timbul secara langsung atau tidak langsung 
karena Perusahaan memasuki Perjanjian atau memberikan Pinjaman atau karena pengoperasian Perjanjian atau pelaksanaan hak atau ganti rugi dan upaya hukum oleh Perusahaan atau 
karena penghentian atau terminasi dini dari Perjanjian.  

11.  Variasi Syarat dan Ketentuan 
11.1  Perusahaan berhak dari waktu ke waktu dan pada waktu tersebut dengan kekuasan sendiri dan mutlak tanpa persetujuan saya/kami untuk mengganti, merevisi, meningkatkan, menambah, 

mengubah dan/atau menghapus salah satu atau semua Syarat dan Ketentuan untuk saat ini berlaku, atau untuk memberlakukan, dari waktu ke waktu, biaya, dan pungutan yang harus dibayar 
sehubungan Pinjaman, dan penggantian, revisi, peningkatan, penambahan, perubahan, penghapusan dan/atau pengenaan biaya dan pungutan benar-benar mengikat secara konklusif jika 
pemberitahuan 30 hari 'daripadanya diberikan kepada saya/kami melalui pos biasa dengan alamat terakhir saya/kami yang diketahui oleh Perusahaan atau cara lain yang dianggap tepat oleh 
Perusahaan, dan akan dianggap mengikat saya/kami jika saya/kami terus memiliki Pinjaman dengan Perusahaan setelah berakhirnya periode 30 hari asal selalu bahwa: - 
(a) pemberitahuan tersebut menentukan tanggal efektif di mana penggantian, revisi, peningkatan, penambahan, perubahan dan/atau penghapusan Syarat dan Ketentuan ini berlaku 

sebagaimana ditentukan oleh pemberitahuan yang diberikan kepada saya/kami; dan 
(b) saya/kami tidak telah mengakhiri Pinjaman sebelum tanggal efektif tersebut yang ditentukan dalam pemberitahuan tersebut.  

12.  Pemberitahuan 
12.1 Setiap pemberitahuan, permintaan atau komunikasi lainnya kepada saya/kami akan dikirimkan ke alamat terakhir saya/kami dikenal atau alamat lainnya seperti mungkin telah diberitahukan 

secara tertulis oleh saya/kami kepada Perusahaan dan, jika (a) memberikan secara pribadi, akan dianggap telah diberikan pada saat pengiriman tersebut; (b) pengiriman melalui pos surat, 
akan dianggap telah diberikan 24 jam setelah dikirim, dan (c) dikirimkan melalui faksimil atau sarana elektronik lainnya, harus dianggap telah diberikan pada saat pengiriman. Setiap 
pemberitahuan atau komunikasi kepada Perusahaan tidak berlaku sampai benar-benar diterima oleh Perusahaan. 

13.  Rekaman Telepon 
13.1  Dengan maksud untuk melindungi kepentingan masing-masing pihak, saya/kami mengerti dan setuju bahwa Perusahaan dan/atau stafnya dapat, dari waktu ke waktu, merekam percakapan 

telepon saya/kami dan/atau pihak ketiga dengan mereka dalam kaitannya dengan Pinjaman dan menyimpannya untuk rujukan di masa mendatang. 
14.  Penempatant  
14.1  Perusahaan berhak atas kebijakannya sendiri untuk menempatkan atau memindahkan sebagian atau seluruh hak dan kewajibannya dalam kaitannya dengan Pinjaman dan saya/kami setuju 

untuk melaksanakan dokumen tersebut dan melakukan tindakan dan hal-hal tersebut seperti yang diminta Perusahaan sepantasnya agar penempatan atau pemindahan seperti itu berlaku 
penuh. 

15.  Umum 
15.1 Sebuah pernyataan atau permintaan (dalam bentuk apapun yang oleh Perusahaan dianggap patut) yang dikeluarkan oleh Perusahaan mengenai jumlah yang jatuh tempo dan terhutang 

kepada Perusahaan berdasarkan Perjanjian atau hal-hal lain yang berkaitan dengan Pinjaman, tanpa adanya kesesatan yang nyata, adalah menentukan dan mengikat pada saya/kami. 
15.2 Tidak ada kelonggaran, toleransi, penundaan atau keliaran oleh Perusahaan dalam melaksanakan Perjanjian dan/atau Syarat dan Ketentuan atau pemberian waktu oleh Perusahaan kepada 

saya/kami yang akan berlaku sebagai pengabaian atau dengan cara apapun mengurangi setiap hak menurut Perjanjian dan Syarat dan Ketentuan ini atau pemberian waktu oleh Perusahaan 
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kepada saya/kami akan mengurangi atau membatasi hak-hak dan kekuasaan Perusahaan di bawah ini dan tidak pula pengabaian oleh Perusahaan dari pelanggaran perjanjian berlaku sebagai 
pengabaian berikutnya atas pelanggaran selanjutnya. 

15.3 Judul (Headings) tidak menjadi bagian dari Syarat dan Ketentuan dan untuk rujukan saja. 
15.4 Jika suatu ketentuan dari Syarat dan Ketentuan ini atau menjadi ilegal (yang merupakan pelanggaran), tidak sah atau tidak dapat dilaksanakan di wilayah hukum apapun, hal itu tidak akan 

mempengaruhi keabsahan atau keberlakuan dalam yurisdiksi setiap ketentuan lain dari Syarat dan Ketentuan ini atau keabsahan atau keberlakuan di yurisdiksi lain itu atau ketentuan lainnya 
dari Perjanjian ini. 

16.  Seluruh Perjanjian 
16.1 Permohonan, Perjanjian, Biaya dan Pungutan Standar Perusahaan yang dikeluarkan dari waktu ke waktu (yang mungkin terjadi), Syarat dan Ketentuan dan perjanjian lainnya atau dokumen 

Perusahaan yang saya/kami dapat dari waktu ke waktu menandatangani terkait Pinjaman bersama-sama akan merupakan perjanjian yang mengikat. 
17.  Hukum Mengatur 
17.1 Perjanjian dan Syarat dan Ketentuan ini akan diatur oleh dan ditafsirkan sesuai dengan hukum Daerah Administrasi Khusus Hong Kong. Saya/Kami tunduk kepada yurisdiksi non-eksklusif 

pengadilan Daerah Administrasi Khusus Hong Kong. 
18.  Inkonsistensi atau Konflik 
18.1 Versi (Terjemahan) Bahasa Indonesia atau Thailand dari Perjanjian dan Syarat dan Ketentuan ini hanya untuk informasi. Jika ada inkonsistensi (ketidaksesuaian) atau konflik (perselisihan) 

antara versi bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia atau Thailand dari Perjanjian dan Syarat dan Ketentuan ini, versi bahasa Inggris akan berlaku. 


