KETENTUAN TAMBAHAN ATAS JASA PEMBAYARAN
1.

PENDAHULUAN
Berikut ini adalah syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan tambahan ("Ketentuan
Tambahan bagi Jasa") yang berlaku untuk Jasa Pembayaran terkait, yang dari waktu ke
waktu kami berikan kepada anda.
Syarat-syarat yang terdapat dalam Ketentuan
Tambahan bagi Jasa merupakan pelengkap bagi setiap ketentuan dalam Syarat-syarat
Baku dan Ketentuan Tambahan bagi Negara atas Jasa Pembayaran terkait. Ketentuan
Tambahan bagi Jasa ini harus dibaca bersamaan dengan
Syarat-syarat Baku dan
Ketentuan Tambahan bagi Negara yang berlaku. Kecuali konteksnya mensyaratkan lain,
seluruh istilah-istilah yang menggunakan huruf kapital yang digunakan dalam Syaratsyarat Baku memiliki arti yang sama sebagaimana diberikan atasnya dalam Ketentuan
Tambahan bagi Jasa ini.

2.

DEFINISI-DEFINISI
Dalam Ketentuan Tambahan bagi Jasa ini:
"Pembayaran" memiliki arti pengkreditan atau pengalihan dana-dana oleh anda dari
suatu Rekening kepada penerima pembayaran atau rekening lain;
"Jasa Pembayaran" memiliki arti setiap Jasa sehubungan dengan suatu Pembayaran;
dan
"Perintah Pembayaran" memiliki arti sebagaimana diatur dalam pasal 5 (Perintah
Pembayaran).

3.

PEMBAYARAN-PEMBAYARAN

3.1

Kami akan melaksanakan setiap perintah pembayaran yang kami terima dari anda sesuai
dengan periode kliring yang berlaku untuk Jasa tersebut. Jika kami tidak menerima
perintah pembayaran sebelum batas waktu yang berlaku atas Layanan tersebut, hal
tersebut akan diperlakukan seperti telah diterima pada Hari Kerja berikutnya.

3.2

Kami dapat menolak suatu perintah pembayaran jika: (a) anda tidak memiliki cukup dana
yang tersedia dalam, atau hal itu akan menyebabkan anda melampaui batas kredit yang
diberlakukan pada, Rekening anda, atau (b) melebihi nilai maksimum yang ditetapkan
oleh kami untuk jenis transaksi pembayaran tersebut. Dalam menentukan apakah kami
akan menolak suatu perintah pembayaran, kami dapat mempertimbangkan setiap
perintah-perintah lain (termasuk setiap perintah pembayaran) yang kami terima
sehubungan dengan Rekening atau yang telah dikuasakan, bahkan jika pembayaranpembayaran terkait belum dikurangkan.

3.3

Tanpa mengurangi ketentuan pasal di atas, jika kami memutuskan (atas pertimbangan
kami) untuk menerima perintah pembayaran yang menyebabkan Rekening anda menjadi
bersaldo negatif, atau melebihi batas kredit yang telah ditetapkan, kami akan
memperlakukan hal ini sebagai permintaan untuk penarikan lebih atau penambahan batas
kredit (sebagaimana berlaku) yang dapat kami kenakan suatu biaya dan bunga
pendebetan.

4.

MATA UANG YANG BERBEDA
Jika kami menerima perintah pembayaran yang dikeluarkan atas nama anda untuk
pembayaran dalam mata uang selain mata uang Rekening terkait, kami berwenang untuk
mendebet Rekening tersebut (atau Rekening lain) dengan jumlah yang setara dengan
mata uang asing yang ditransfer pada nilai tukar yang berlaku pada kami atau, dalam hal
tidak adanya nilai tukar tersebut, dengan menggunakan nilai tukar lain yang dapat kami
tentukan secara wajar.
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5.

PERINTAH PEMBAYARAN

5.1

Kami atas permintaan anda dapat menerima setiap perintah pembayaran ("Perintah
Pembayaran") dari anda untuk Pembayaran pada waktu-waktu tertentu.

5.2

Anda harus mengisi setiap kuasa atau formulir dengan bentuk yang ditentukan oleh kami
untuk memberlakukan Perintah Pembayaran terkait. Kami tidak akan memberlakukan
Perintah Pembayaran apapun sampai kami telah memeriksa keaslian dan/atau
kelengkapan surat kuasa terkait sesuai dengan prosedur-prosedur keamanan kami.

5.3

Anda dapat mencabut atau mengganti kuasa untuk Perintah Pembayaran dengan
memberitahukan kepada kami sesuai dengan prosedur yang diatur dalam Syarat-syarat
Baku. Setiap perubahan tidak akan berlaku kecuali kami memiliki jangka waktu yang
wajar yang memungkinkan kami bertindak berdasarkan atau memberlakukan perubahan
tersebut.

5.4

Dengan demikian, hingga saat kami memberitahukan anda atas penerimaan kami atas
pencabutan atau perubahan surat kuasa untuk Perintah Pembayaran terkait, anda harus
terus bertindak atas dasar kuasa kami sebelumnya dan kami tidak akan bertanggung
jawab atas Kerugian yang ditanggung oleh anda atau sebaliknya.
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