SYARAT DAN KETENTUAN UNTUK PASAR ONLINE

1. PERSYARATAN LAYANAN
Ketentuan Layanan ini merupakan perjanjian yang mengikat antara Anda dan Global Investa
Capital Pte. Ltd., sebuah perseroan terbatas yang terdaftar di Singapura dengan Nomor Entitas
Unik 201806666Z (“GIC,” atau “Kami”).

Syarat dan ketentuan yang ditetapkan di sini ("Persyaratan Layanan") berlaku untuk dan
mengatur akses Anda ke dan penggunaan Platform GIC (terdiri dari semua halaman web yang
terletak di gicindonesia.com) ("Platform GIC") dan layanan yang ditawarkan GIC sehubungan
dengan itu (masing-masing, "Layanan" dan secara kolektif, "Layanan"), dan informasi, teks,
grafik, foto, atau materi lain yang diunggah, diunduh, atau muncul di Platform GIC atau
sehubungan dengan ketentuan kami tentang Layanan (secara kolektif disebut sebagai
"Konten"). Akses Anda ke dan penggunaan Layanan menandakan penerimaan Anda terhadap
Ketentuan Layanan ini dan perjanjian untuk terikat olehnya dan setiap dan semua ketentuan
lain yang berlaku yang dirujuk di sini secara mutlak.

JIKA ANDA TIDAK MENERIMA BAGIAN APA PUN DARI PERSYARATAN LAYANAN INI, MOHON
SEGERA HENTIKAN AKSES DAN PENGGUNAAN GIC PLATFORM DAN SEMUA LAYANAN.

2. INTERPRETASI
Judul klausul tidak memengaruhi interpretasi Persyaratan Layanan ini.

Kecuali jika konteksnya menentukan lain, kata-kata dalam bentuk tunggal menyertakan versi
jamak dan kata-kata dalam bentuk jamak menyertakan versi tunggal.

Kata apa pun yang mengikuti istilah "termasuk", "secara khusus", "misalnya", atau ekspresi yang
serupa harus ditafsirkan sebagai ilustrasi dan tidak membatasi arti kata, deskripsi, definisi, frasa,
atau istilah sebelum istilah tersebut.

3. PERUBAHAN PERSYARATAN LAYANAN
Kami dapat mengubah Ketentuan Layanan dari waktu ke waktu atas kebijakan kami sendiri
tanpa berkewajiban untuk memberi tahu Anda sebelumnya. Merupakan tanggung jawab Anda
untuk memeriksa halaman ini secara berkala untuk mengetahui perubahan pada Ketentuan
Layanan ini. Dengan terus menggunakan Layanan setelah amandemen Persyaratan Layanan
tersebut, Anda setuju untuk terikat oleh amandemen tersebut.

4. PERUBAHAN LAYANAN
Layanan yang kami berikan selalu berkembang.
Bentuk dan sifat Layanan yang kami sediakan dapat berubah dari waktu ke waktu tanpa
pemberitahuan sebelumnya kepada Anda. Selain itu, kami dapat berhenti (secara permanen atau
sementara) menyediakan Layanan (atau fitur apa pun dalam Layanan) kepada Anda secara
khusus atau kepada pengguna secara umum tanpa pemberitahuan sebelumnya. Kami juga
memiliki hak untuk membuat batasan pada akses Anda ke atau penggunaan Layanan atas
kebijakan kami sendiri kapan saja dan tanpa pemberitahuan sebelumnya kepada Anda.

Kami tidak membuat pernyataan, jaminan, atau jaminan, baik tersurat maupun tersirat, bahwa
Layanan kami atau Konten apa pun di Platform GIC akurat, lengkap, sepenuhnya bebas dari
kesalahan, atau mutakhir, dan tidak bertanggung jawab atas kesalahan atau ketidaksesuaian
dalam Layanan atau Konten.

5. INFORMASI DAN KEAMANAN AKUN
Untuk mengakses dan menggunakan Platform GIC, Layanan, atau Konten, Anda mungkin perlu
membuat akun yang dilindungi kata sandi. Kami dapat meminta Anda untuk memberikan kami
informasi pribadi tertentu untuk membuka akun Anda atau selama Anda menggunakan Platform
GIC atau Layanan secara umum. Anda bertanggung jawab untuk menjaga keamanan akun Anda.
Kami menyarankan Anda untuk tidak membagikan detail akun atau kata sandi Anda kepada orang

lain. Anda sepenuhnya bertanggung jawab atas aktivitas apa pun di akun Anda, baik diotorisasi
atau dilakukan oleh Anda atau tidak, termasuk pembelian yang dilakukan dengan menggunakan
instrumen pembayaran apa pun. Harap beri tahu kami segera jika ada kehilangan, pencurian,
penipuan, atau penggunaan akun atau kata sandi Anda tanpa izin.

Anda setuju bahwa Anda akan memberi kami informasi yang akurat, lengkap, benar, dan
diperbarui dan segera memperbarui kami jika terjadi perubahan pada informasi yang sebelumnya
Anda berikan kepada kami. Kami akan sepenuhnya mematuhi Undang-Undang Perlindungan Data
Pribadi 2012 tentang semua informasi pribadi yang Anda berikan kepada kami.

6. MENGAKSES GIC PLATFORM DAN LAYANAN
Anda bertanggung jawab untuk memastikan bahwa Anda sah untuk mengakses dan
menggunakan Platform GIC dan Layanan, dan bahwa Anda melakukannya dengan sepenuhnya
mematuhi semua hukum dan peraturan yang berlaku. Kami berhak setiap saat (tetapi tidak
berkewajiban) untuk menolak perintah apa pun untuk menggabungkan, menangguhkan, atau
menghentikan penggunaan atau akses Anda ke Platform GIC atau Layanan atas kebijakan kami,
dan tanpa kewajiban atau kewajiban apa pun kepada Anda. Kami juga berhak untuk mengakses,
membaca, menyimpan, dan mengungkapkan informasi apa pun yang kami yakini secara wajar
diperlukan untuk (i) memenuhi hukum, peraturan, proses hukum, atau permintaan pemerintah
yang berlaku; (ii) menegakkan Persyaratan Layanan ini, termasuk penyelidikan potensi
pelanggaran di sini; (iii) mendeteksi, mencegah, atau menangani masalah penipuan, keamanan,
atau teknis; (iv) menanggapi permintaan dukungan pengguna; atau (v) melindungi hak, properti,
atau keamanan GIC, penggunanya, dan publik.

Kami tidak menjamin bahwa Platform GIC, Layanan, atau Konten apa pun akan selalu tersedia
tanpa gangguan. Kami dapat menangguhkan, menarik, menghentikan, atau mengubah semua
atau sebagian dari Platform GIC, Layanan, atau Konten apa pun, atau akses ke hal yang sama,
tanpa memberi Anda pemberitahuan sebelumnya. Kami tidak akan bertanggung jawab kepada
Anda jika, karena alasan apa pun, Platform GIC, Layanan, atau Konten apa pun tidak tersedia
untuk jangka waktu tertentu.

Saat mengakses atau menggunakan Platform GIC, Layanan, atau Konten apa pun, Anda tidak
boleh:
a) mengakses atau menggunakan hal yang sama dengan cara apa pun yang melanggar
hukum, ilegal, curang, atau berbahaya, atau sehubungan dengan tujuan atau aktivitas
yang melanggar hukum, ilegal, curang, atau berbahaya, atau untuk tujuan komersial yang
tidak diizinkan;
b) mengakses, merusak, atau menggunakan area non-publik dari Layanan atau Platform GIC;
c) menyelidiki, memindai, atau menguji kerentanan sistem atau jaringan atau pelanggaran,
atau menghindari tindakan keamanan atau otentikasi;
d) mengakses atau mencari Layanan dengan cara apa pun (otomatis atau sebaliknya,
termasuk dengan melakukan scraping, menggunakan bot, atau dengan menambang data)
selain melalui antarmuka GIC yang saat ini tersedia dan dipublikasikan yang disediakan
oleh GIC;
e) mengakses atau menggunakan area yang dilindungi kata sandi, aman, atau non-publik
dari Platform GIC, atau mengakses data pada Platform GIC yang tidak ditujukan untuk
Anda, kecuali sebagaimana secara khusus diizinkan secara tertulis oleh GIC;
f) menggunakan Platform GIC atau Layanan dengan cara apa pun untuk mengirimkan
informasi identitas sumber yang diubah, menipu, atau salah;
g) mengganggu atau mengganggu (atau mencoba melakukannya) akses pengguna, host,
atau jaringan mana pun, termasuk, namun tidak terbatas pada, mengirim virus, Trojan,
worm, logic bomb, atau materi berbahaya atau berbahaya secara teknologi lainnya;
overloading, flooding, spamming, mail-bombing Platform GIC; atau membuat skrip
pembuatan Konten sedemikian rupa untuk mengganggu atau membuat beban yang tidak
semestinya pada Platform GIC;
h) mengubah atau memodifikasi Platform GIC atau Konten, atau membuat reproduksi
elektronik, adaptasi, distribusi, kinerja, atau tampilan Platform GIC atau Konten (atau
bagiannya);

i) menghapus atau mengubah pemberitahuan atau label kepemilikan apa pun pada
Platform GIC, atau menggunakan merek dagang GIC apa pun sebagai meta-tag di situs
web atau aplikasi lain;
j) menyalin, memodifikasi, menghapus, atau merusak informasi apa pun yang terdapat pada
server komputer yang digunakan atau dikendalikan oleh Platform GIC;
k) menggunakan Platform GIC untuk melanggar hak hukum pihak ketiga mana pun atau
untuk mengambil tindakan apa pun yang melecehkan, memfitnah, memfitnah, kasar,
menyiksa, mengancam, berbahaya, atau tidak menyenangkan; dan
l) meniru atau menggambarkan secara keliru afiliasi Anda dengan orang atau entitas mana
pun di GIC atau selama menggunakan Platform atau Layanan GIC
Upaya untuk melakukan tindakan terlarang di atas juga tidak diizinkan. GIC akan melaporkan
pelanggaran tersebut kepada otoritas penegak hukum yang relevan dan akan bekerja sama
sepenuhnya dengan mereka dalam menangani pelanggaran tersebut. Ini mungkin termasuk
mengungkapkan identitas Anda kepada mereka. Jika terjadi pelanggaran seperti itu, hak Anda
untuk menggunakan akses dan menggunakan Platform GIC dan Layanan akan segera dihentikan.

7. PENGGUNAAN ATAS NAMA ORANG LAIN
Jika Anda mengakses atau menggunakan Platform GIC atau Layanan, atau secara tegas
menyetujui Ketentuan Layanan ini, atas nama individu atau badan hukum lain, Anda dianggap
telah diwakili oleh perilaku Anda kepada GIC bahwa Anda diberi wewenang untuk melakukannya.
nama orang lain. Baik Anda sendiri maupun orang yang Anda wakili akan dianggap telah
menyetujui dan terikat oleh Persyaratan Layanan ini, dan semua referensi untuk "Anda" dalam
Persyaratan Layanan ini adalah untuk diri Anda sendiri dan orang yang Anda wakili, kecuali
konteksnya mengharuskan sebaliknya .

8. HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL
Di antara Anda dan kami, kami memiliki dan mempertahankan semua hak kepemilikan di
Platform GIC dan Layanan. Platform GIC berisi konten dan informasi kepemilikan GIC (dan, jika
sesuai, pihak ketiga dan pihak terafiliasi serta pemberi lisensi GIC) yang dilindungi oleh undang-

undang hak cipta dan kekayaan intelektual lainnya. Tidak ada apa pun di sini yang dapat
ditafsirkan sebagai pemberian lisensi atau hak apa pun untuk menggunakan Layanan atau
Platform GIC kecuali sebagaimana yang secara tegas disediakan di sini.

Merek dagang, merek layanan, nama dagang, dan logo yang digunakan dan ditampilkan di
Platform GIC ("Merek Dagang") adalah merek dagang terdaftar dan tidak terdaftar dari GIC,
afiliasinya, atau pihak ketiga. Tidak ada apa pun di Platform GIC atau dalam Ketentuan Layanan
ini yang dapat ditafsirkan sebagai pemberian, dengan implikasi, estoppel, atau sebaliknya, lisensi
atau hak apa pun untuk menggunakan Merek Dagang apa pun tanpa izin tertulis dari kami atau
pemilik merek dagang lain yang berlaku.

9. PENAFIAN JAMINAN
Akses Anda ke dan penggunaan Platform GIC atau Layanan adalah risiko Anda sendiri. Platform
GIC dan semua Layanan yang disediakan di atasnya oleh GIC disediakan atas dasar "sebagaimana
adanya" dan "sebagaimana tersedia". GIC tidak membuat representasi atau jaminan dalam
bentuk apa pun, tersurat maupun tersirat, termasuk, tanpa batasan, jaminan apa pun yang dapat
diperjualbelikan, kepemilikan, kesesuaian untuk tujuan tertentu, non-pelanggaran, dan jaminan
apa pun yang timbul karena transaksi atau kebiasaan perdagangan. Semua jaminan lain yang
berkaitan dengan kesesuaian untuk tujuan, kualitas, atau kondisi Platform GIC atau Layanan yang
tersirat oleh undang-undang atau hukum umum dikecualikan sejauh diizinkan oleh hukum.

Produk, layanan, atau konten di Platform GIC dapat berasal dari pihak ketiga. GIC tidak
mendukung, menjamin, atau menjamin produk, layanan, atau konten tersebut, dan tidak dan
tidak akan dianggap sebagai pihak dalam transaksi apa pun antara Anda dan pihak ketiga mana
pun.

10. BATASAN KEWAJIBAN
Tanpa membatasi keumuman ketentuan di atas, dalam hal apa pun GIC atau afiliasinya,
karyawan, direktur, pejabat, atau agennya tidak bertanggung jawab kepada Anda atau orang lain
atas kerugian langsung, tidak langsung, insidental, khusus, hukuman, atau konsekuensial. atau

kerusakan, baik yang timbul dalam kontrak, ekuitas, wanprestasi, atau lainnya (termasuk
pelanggaran jaminan, kelalaian, dan tanggung jawab yang ketat dalam tort). Kerugian atau
kerusakan tersebut termasuk, tanpa batasan, kerusakan yang timbul dari penundaan, kehilangan
niat baik, kehilangan atau kerusakan data, gangguan penggunaan atau ketersediaan data,
kehilangan penggunaan uang atau penggunaan produk, kehilangan keuntungan, pendapatan atau
tabungan ( aktual atau diantisipasi), atau kerugian ekonomi lainnya yang terjadi dari atau
sehubungan dengan Platform GIC atau Layanan, bahkan jika GIC atau afiliasi atau pemasoknya
telah diberitahu tentang kemungkinan kerusakan tersebut.

Anda mengakui dan setuju bahwa Anda akan menjalankan dan hanya mengandalkan
keterampilan dan penilaian Anda sendiri dalam mengakses dan menggunakan Platform GIC dan
Layanan, dan bahwa Anda bertanggung jawab untuk memastikan bahwa penggunaan Anda atas
informasi, produk, atau Layanan sesuai dengan semua yang berlaku. persyaratan resmi.

11. GANTI RUGI
Anda setuju untuk sepenuhnya mengganti kerugian dan membebaskan GIC, orang tua, anak
perusahaan, dan afiliasinya, dan direktur, pejabat, mitra, karyawan, dan agennya masing-masing
(secara kolektif, "Pihak yang Diberi Ganti Rugi") dari dan terhadap semua klaim, kerusakan, dan
kerugian (termasuk kerugian langsung, tidak langsung, atau konsekuensial, serta biaya dan
pengeluaran hukum dan profesional lainnya) yang diderita atau ditimbulkan oleh Pihak yang
Diberi Ganti Rugi sehubungan dengan klaim yang timbul dari atau sehubungan dengan
penggunaan Anda atas Platform GIC atau Layanan . Anda setuju bahwa GIC dapat, jika ingin,
berpartisipasi dalam atau mengambil kendali eksklusif atas pembelaan klaim atau tindakan apa
pun, atau negosiasi penyelesaian apa pun, dengan biayanya sendiri. GIC akan memberi tahu Anda
dalam salah satu acara tersebut. Tidak ada penyelesaian yang dapat berdampak buruk pada hak
atau kewajiban GIC harus dilakukan tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari GIC, yang dapat
ditahan asalkan pemotongan tersebut dilakukan secara tidak wajar.

12. MENGHUBUNGKAN KE PLATFORM GIC

Anda dapat menautkan ke Platform GIC asalkan Anda melakukannya dengan cara yang sah, tidak
merusak atau memanfaatkan reputasi kami, atau salah menggambarkan sifat hubungan antara
Anda dan kami. Secara khusus, Anda tidak boleh membuat tautan sedemikian rupa untuk
menyarankan segala bentuk asosiasi, persetujuan, jaminan, atau dukungan dari pihak kami jika
tidak ada. Anda tidak boleh membuat tautan ke Layanan kami di situs web mana pun yang bukan
milik Anda. Kami berhak untuk menarik izin penautan tanpa pemberitahuan sebelumnya.

13.TAUTAN DAN SUMBER PIHAK KETIGA DI GIC PLATFORM
Tautan pada Platform GIC dapat membawa Anda ke situs atau layanan eksternal yang tidak
dimiliki oleh, di bawah kendali, atau berafiliasi dengan GIC. Kecuali jika sebaliknya secara tegas
dinyatakan di Platform GIC, GIC tidak mendukung atau membuat pernyataan apa pun tentang
situs atau layanan ini. Anda mengetahui dan menyetujui bahwa GIC tidak bertanggung jawab atas
keakuratan atau ketersediaan informasi pada, atau keamanan, situs tersebut, serta atas kerugian
atau kerusakan yang mungkin Anda alami akibat mengakses situs atau layanan tersebut. Anda
mengakses, mengunjungi, atau menggunakan situs atau layanan eksternal yang mana Platform
GIC ditautkan sepenuhnya dengan risiko Anda sendiri.

14.KETEPATAN
Jika ada ketentuan dari Persyaratan Layanan ini yang ditemukan tidak valid, batal, atau tidak
dapat dilaksanakan, ketentuan tersebut akan diubah atau dibaca sejauh yang diperlukan untuk
menghindari hasil tersebut. Jika ketentuan tidak dapat diubah atau dibaca sejauh itu, itu akan
dihentikan tanpa mempengaruhi validitas dan keberlakuan sisa dari Ketentuan Layanan ini.

15.PEMBEBASAN
Tidak ada kegagalan atau penundaan oleh salah satu pihak untuk menggunakan hak atau upaya
hukum yang diberikan berdasarkan Ketentuan Layanan ini atau oleh hukum yang akan dianggap
sebagai pengabaian atas hak tersebut atau hak atau upaya hukum lainnya, juga tidak akan
mencegah atau membatasi pelaksanaan lebih lanjut dari itu atau hak lainnya. atau memperbaiki.
Tidak ada pelaksanaan tunggal atau sebagian dari hak atau upaya hukum tersebut yang akan

mencegah atau membatasi pelaksanaan lebih lanjut dari hak tersebut atau hak atau upaya
hukum lainnya.

16.PENGHENTIAN
Ketentuan Layanan ini akan terus berlaku hingga diakhiri oleh Anda atau kami dalam salah satu
keadaan berikut.
a) Anda dapat mengakhiri perjanjian Anda dengan kami kapan saja dengan alasan apa pun
dengan menonaktifkan akun pengguna Anda dan menghentikan penggunaan Layanan.
Anda tidak perlu memberi tahu kami secara khusus ketika Anda berhenti menggunakan
Layanan. Jika penonaktifan dan penghentian tersebut memengaruhi penggunaan Anda
atas layanan atau produk pihak ketiga, penggunaan atau akses Anda yang berkelanjutan
ke layanan atau produk tersebut akan bergantung pada ketentuan penggunaan pihak
ketiga tersebut.
b) Kami dapat menangguhkan atau menghentikan akun pengguna Anda, atau berhenti
mengizinkan Anda mengakses Platform GIC atau Layanan kapan saja dengan alasan apa
pun, termasuk jika kami memiliki alasan untuk meyakini bahwa: (i) Anda telah melanggar
Ketentuan Layanan ini atau (ii) Anda menciptakan risiko atau kemungkinan eksposur
hukum bagi kami; atau (iii) penyediaan Layanan kami kepada Anda tidak lagi
memungkinkan secara komersial. Jika terjadi salah satu hal di atas, kami akan melakukan
upaya yang wajar untuk memberi tahu Anda melalui alamat email yang terkait dengan
akun pengguna Anda atau saat Anda mencoba mengakses akun pengguna Anda lagi.

16.1

Dalam semua kasus tersebut, ketentuan apa pun dari Ketentuan Layanan ini yang secara
tersurat atau tersirat dimaksudkan untuk mulai berlaku atau terus berlaku pada atau
setelah penghentian Ketentuan Layanan ini akan tetap berlaku dan memiliki kekuatan
hukum penuh.

17.HUKUM YANG MENGATUR DAN YURISDIKSI
Persyaratan Layanan ini diatur oleh, dan akan ditafsirkan sesuai dengan, hukum Republik
Singapura. Anda setuju untuk menyerahkan semua sengketa yang timbul dari atau sehubungan
dengan Ketentuan Layanan ini ke yurisdiksi eksklusif pengadilan Singapura.

18. BAHASA
Jika ada perbedaan antara versi bahasa Inggris dan versi bahasa lain dari Ketentuan Layanan ini
dan konten Platform GIC, versi bahasa Inggris yang akan berlaku.
Last updated: 10 September 2020

