
Syarat dan Ketentuan Penggunaan Aplikasi BizLoan 

Halaman ini berisi Syarat dan Ketentuan atas penggunaan Aplikasi Bizloan ("Aplikasi") 

("Syarat dan Ketentuan Aplikasi") yang perlu anda pahami dan setujui terlebih dahulu 

sebelum anda menggunakan Aplikasi; dengan melanjutkan penggunaan Aplikasi berarti 

Anda telah setuju dengan Syarat dan Ketentuan Aplikasi: 

1. 

Aplikasi adalah milik PT Bank Commonwealth ("BANK") yang hanya memiliki fungsi non 

transaksi. 

2. 

Untuk melanjutkan menggunakan Aplikasi non transaksi ini Saya terlebih dahulu telah 

setuju dengan hal-hal berikut ini: 

• a.Saya telah memahami fungsi dari Aplikasi ini dan karakteristik serta resiko dan 

konsekuensi dari penggunaan Aplikasi ini, termasuk resiko operasional dan kerugian 

yang mungkin timbul dari penggunaan Aplikasi ini, untuk itu Saya bertanggung jawab 

terhadap segala resiko dan akibat-akibat hukum yang mungkin timbul dikemudian 

hari akibat kesalahan atau kelalaian saya. 

• b.Saya memahami bahwa Aplikasi juga bergantung kepada aplikasi dan/atau media 

dan/atau sarana prasarana lain yang dimiliki pihak selain BANK termasuk namun 

tidak terbatas pada jaringan/sinyal dari operator telepon, unit telepon selular, yang 

Saya gunakan, untuk itu Saya setuju bahwa BANK tidak bertanggung jawab atas 

kesalahan yang disebabkan oleh aplikasi dan/atau media dan/atau sarana prasarana 

lain yang dimiliki pihak selain BANK. 

• c.Saya setuju BANK dan/atau pihak terafiliasi BANK (termasuk Commonwealth Bank 

of Australia) dapat menggunakan data dan informasi yang Saya berikan dalam 

Aplikasi ini untuk keperluan internal Bank dan/atau pihak terafiliasi Bank, termasuk 

juga memindahkan data secara internasional. 

• d.Saya memahami dan setuju untuk tunduk pada peraturan-perundang-undangan 

serta hukum yang berlaku di Republik Indonesia, termasuk namun tidak terbatas 

pada Undang-Undang dan Peraturan-peraturan hukum terkait dengan Perbankan, 

kejahatan finansial, tindak pidana korupsi dan/atau tindak pidana pencucian uang, 

baik yang berlaku di Republik Indonesia dan dalam lingkup internasional. 

• e.Saya memahami dan setuju untuk memberikan kuasa kepada BANK (dengan hak 

substitusi) untuk melakukan pemeriksaan, pengecekan, dan atau mencari informasi 

kepada/di/dari lembaga, perseroan, maupun pihak manapun atas data/identitas Saya 

serta seluruh dokumen-dokumen yang Saya berikan telah sesuai dengan ketentuan 

BANK yang berlaku termasuk didalamnya untuk dilakukan pengecekan sewaktu-

waktu pada waktu yang ditentukan oleh BANK. 



• f.Saya menjamin kepada BANK bahwa data-data dan informasi-informasi yang Saya 

berikan kepada BANK melalui aplikasi-aplikasi Bank, termasuk data telekomunikasi 

Saya adalah data-data dan informasi-informasi yang benar adanya; dalam hal ini 

Saya setuju dan memberikan kewenangan kepada BANK untuk dapat melakukan hal-

hal yang dianggap perlu oleh BANK terhadap data-data dan informasi-informasi 

Saya, termasuk untuk melakukan verifikasi kepada pihak ketiga dan/atau untuk 

melakukan penawaran produk dan/atau layanan BANK lainnya. 

• g.Saya memberikan persetujuan kepada BANK, untuk mendapatkan informasi data 

telekomunikasi saya dari sumber lainnya dimana informasi terkait tidak dapat ditarik 

kembali. 

• h.Saya telah memahami syarat dan ketentuan dari permohonan aplikasi ini serta 

tujuan dan konsekuensi dari pengolahan data pada internal BANK dan/atau pihak lain 

di luar BANK. 

• i.Saya memahami BANK hanya dapat melakukan backup terhadap data dan 

informasi Saya di aplikasi jika Saya telah melakukan login di aplikasi ini dengan 

media sosial yang Saya miliki. 

• j.Saya memahami bahwa Aplikasi ini merupakan fasilitas yang disediakan oleh BANK 

yang hanya berfungsi untuk membantu proses kelengkapan persyaratan pengajuan 

Pinjaman (kredit) pada BANK, untuk itu Saya memahami bahwa Aplikasi ini dan/atau 

BANK tidak menjanjikan keuntungan finansial. 

• k.Saya memahami bahwa Bank wajib mengungkapkan seluruh informasi yang 

berkaitan dengan pinjaman Saya ke dalam Sistem Informasi Debitur atau Sistem 

Layanan Informasi Keuangan atau sistem informasi lainnya sesuai dengan ketentuan 

yang ditetapkan oleh Regulator dari waktu ke waktu. 

• l.Syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan lain yang belum diatur dalam Syarat dan 

Ketentuan mengenai Pinjaman (kredit) dan/atau transaksi ini, akan mengacu pada 

Syarat dan Ketentuan BANK yang berlaku. 

• m.Syarat dan Ketentuan ini tunduk pada Hukum Republik Indonesia. 

PT. Bank Commonwealth adalah Bank yang terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa 

Keuangan. 
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