
 

 

Perjanjian tentang Penyimpanan Kredensial Pemegang Kartu 

 

1. Perjanjian tentang Penyimpanan Kredensial Pemegang Kartu (selanjutnya - “Perjanjian”) 
disepakati antara Anda (selanjutnya juga disebut sebagai - “Pemegang Kartu”) dan VISEPOINT 
LIMITED; No. pendaftaran C 94716, terdaftar di: ACT - BARON COURT, KARLU GALEA STREET, 
Kota/Lokalisasi VICTORIA (GOZO) VCT 2604, Country MALTA (selanjutnya - “Merchant”). 

2. Dengan mencentang kotak centang yang disediakan, Anda secara penuh menyetujui Perjanjian ini 
dan memberi wewenang kepada Merchant dan penyedia layanan pemrosesan pembayarannya 
untuk menyimpan nama, nama belakang, tanggal kedaluwarsa kartu, dan nomor PAN Anda 
(selanjutnya - Kredensial dalam File) dan untuk memulai transaksi atas nama Anda (selanjutnya - 
Transaksi yang Diprakarsai oleh Merchant) dan/atau untuk memproses transaksi yang Anda 
lakukan (selanjutnya - Transaksi yang Diprakarsai oleh Pemegang Kartu), dengan menggunakan 
Kredensial dalam File, seperti yang ditunjukkan di bawah ini.  

3. Pengungkapan dari Merchant: 
3.1. Kredensial Anda akan digunakan untuk: Transaksi yang Dilakukan oleh Pemegang Kartu dan 

Transaksi yang Dilakukan oleh Merchant. 

3.2. Deskripsi layanan: layanan Fixed Time Trades dan FX seperti yang dijelaskan dalam Perjanjian 
Layanan di website kami. 

3.3. Tanggal atau interval tetap Transaksi: N/A 

3.4. Hal yang mendorong terjadinya Transaksi: Permintaan Pemegang Kartu untuk mengisi 
kembali saldo klien. 

4. Rincian berikut sehubungan dengan Perjanjian ini harus disertakan dalam konfirmasi transaksi: 
nomor kartu, jumlah transaksi, biaya tambahan (jika ada), mata uang transaksi, tanggal transaksi, 
kode otorisasi, lokasi Merchant. 

5. Anda akan diberi tahu sehubungan dengan perubahan apa pun dari Perjanjian ini 7 (tujuh) hari 
kerja sebelum perubahan tersebut berlaku efektif untuk Transaksi yang Dilakukan oleh Merchant 
yang terjadwal (dengan interval tetap dan teratur), dan 2 (dua) hari kerja sebelum perubahan 
tersebut berlaku efektif untuk Transaksi yang Dilakukan oleh Merchant yang tidak terjadwal atau 
untuk Transaksi yang Dilakukan oleh Pemegang Kartu. 

6. Perjanjian ini akan mulai berlaku setelah otorisasi (atau verifikasi akun) oleh penerbit kartu Anda 
berhasil dan setelah diterimanya persetujuan Anda atas Perjanjian ini oleh Merchant, dan akan 
berlaku hingga perjanjian diakhiri oleh Anda atau Merchant sesuai dengan kebijakan Pembatalan. 

7. Kebijakan Pembatalan dan pengembalian dana Merchant dapat diakses dengan cara mengikuti 
tautan berikut: https://cdn1.olymptrade.com/1.0.19652/docs/terms/general/en/non-trading-
regulation.pdf 

8. Jika ada pertanyaan terkait Perjanjian ini, silakan hubungi help@olymptrade.com 
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