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Kad Kredit Yang Dijamin 

 
a)  Kad Kredit Terjamin dengan Deposit Tetap ini berlaku sekiranya Pemegang Kad yang tidak dapat 

memberikan dokumen pendapatan pendukung yang relevan seperti yang diminta oleh Bank 
untuk tujuan penggunaan Kad Kredit. 

b)  Untuk mempermudahkan pengeluaran Kad Kredit Terjamin oleh Bank, Pemegang Kad harus 
membuka dan meletakkan simpanan tetap (FD) mulai dari jumlah minimum Ringgit Malaysia 
Dua Ribu (RM2,000) hingga jumlah maksimum Ringgit Malaysia Lima Puluh Ribu (RM50,000) 
dengan Bank dan mengikrarkan FD kepada Bank sebagai jaminan untuk Had Kredit yang 
Ditetapkan yang diberikan kepada Kad Kredit yang Dijamin. Had Kredit yang Ditetapkan yang 
diberikan kepada Kad Kredit yang Dijamin adalah berdasarkan pada jumlah FD yang dijanjikan 
pada nisbah 1: 1. 

c)  Pemegang Kad bersetuju bahawa: 
i.  FD yang dipegang oleh Bank sebagai jaminan untuk prestasi Pemegang Kad kewajiban 

Pemegang Kad berdasarkan Terma dan Syarat ini; 
ii.  amaun FD akan dikekalkan sepanjang masa dalam margin keselamatan yang setara 

dengan Had Kredit yang Ditetapkan dari Kad Kredit yang Dijamin dan Pemegang Kad akan 
menambah jumlah tambahan yang diperlukan oleh Bank untuk jumlah FD sekiranya 
berlaku kenaikan daripada Had Kredit yang Ditetapkan dari Kad Kredit yang Dijamin; 

iii.  Pemegang Kad tidak boleh menarik diri atau menyerahkan atau memindahkan atau 
mewujudkan kepercayaan berkenaan dengan FD atau sebaliknya dengan cara apa pun 
mengadakan perjanjian dengan mana-mana orang berhubung dengan FD di mana 
keseluruhan atau sebahagian mana-mana hak atau hak Pemegang Kad berkenaan dengan 
FD akan terjejas dengan cara apa pun; 

iv.  Bank berhak ke atas hak pengecualian dan menggunakan FD sama ada secara keseluruhan 
atau sebahagian untuk mendapatkan kembali jumlah terhutang dan baki kredit yang 
belum dijelaskan dari Kad Kredit yang Dijamin yang harus dibayar oleh Pemegang Kad 
kepada Bank dengan memberikan tujuh (7) hari notis kepada Pemegang Kad sebelum 
Bank menggunakan hak tersebut; 

v.  FD yang telah dijanjikan kepada Bank akan terus berlaku dan mengikat untuk semua 
tujuan termasuk kemuflisan, kematian, kegilaan, atau sebaliknya dan dinyatakan secara 
tegas bahawa perubahan akibatnya tidak akan mempengaruhi apa-apa Tanggungjawab 
dan/atau kewajiban Pemegang Kad yang dibuat oleh Perjanjian ini berkaitan dengan 
sebarang transaksi sama ada masa lalu, masa kini atau masa depan; dan 

vi.  sebagai tambahan kepada hak penghapusan, hak umum lainnya atau hak serupa yang 
mungkin berhak dimiliki oleh Bank, Bank dapat setiap saat menggabungkan dan 
menggabungkan semua atau salah satu akaun Pemegang Kad dengan Bank dalam 
Pemegang Kad nama atau yang mana Pemegang Kad berhak mendapat manfaat dan/atau 
mengimbangi sejumlah wang dari kredit akaun tersebut dan termasuk sebarang faedah, 
dividen, keuntungan atau pembayaran lain yang terakru berkenaan dengan Kad Kredit 
yang Dijamin, sama ada dalam Ringgit Malaysia atau dalam mata wang lain mana pun 
Bank mungkin pada bila-bila masa menahan sebarang liabiliti Pemegang Kad di bawah 
Perjanjian Pemegang Kad untuk memenuhi jumlah Kad Kredit Terjamin dan wang lain 
yang perlu dibayar di bawah Terma dan Syarat ini. Sekiranya baki kredit dalam mana-
mana akaun tersebut atau pembayaran yang dibuat atau wang yang diterima tidak dalam 
Ringgit Malaysia atau dalam mata wang lain yang dipersetujui bersama, Bank dengan ini 
diberi kuasa untuk menukar yang sama dan untuk tujuan ini, setara Ringgit Malaysia akan 
ditentukan oleh Bank pada kadar pertukaran mata wang Bank kemudian berlaku dan di  
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mana tidak ada kadar tersebut, pada kadar pertukaran tempat yang berlaku pada masa 
itu yang disebut oleh bank perdagangan yang dipilih dan disetujui oleh Bank. 

d)  Pemegang Kad dengan ini menyatakan dan menjamin bahawa Pemegang Kad adalah pemilik 
tunggal dan berfaedah FD dan bahawa hak Pemegang Kad bebas dari sebarang perjanjian gadai 
janji atau keselamatan atau kepentingan keselamatan dalam bentuk apa pun dan Pemegang Kad 
secara tidak berbalik dan tanpa syarat melakukan itu selama berlanjutan dari Terma dan Syarat 
ini, Pemegang Kad tidak akan membuat, berupaya membuat atau membenarkan untuk 
memenuhi apa-apa gadai janji, perjanjian keselamatan atau kepentingan keselamatan pada 
atau di atas FD atau mana-mana bahagiannya. 

e)  FD yang dijanjikan akan tersedia untuk pengeluaran empat belas (14) hari selepas Kad Kredit 
yang Dijamin Pemegang Kad ditamatkan DAN setelah menyelesaikan keseluruhan baki 
tertunggak di bawah Kad Kredit yang Dijamin sehingga memuaskan Bank, mana yang kemudian. 

f)  Bank berhak untuk menambah, mengubah, mengubah, mengubah atau mengubah terma dan 
syarat yang terkandung di sini, sama ada sebahagian atau keseluruhan dengan pemberitahuan 
kepada Pemegang Kad. 

g)  Pemegang Kad bersetuju bahawa terma dan syarat umum dalam Perjanjian Pemegang Kad 
hendaklah dibaca bersama dengan terma dan syarat ini sebagai keseluruhan perjanjian. 
Sekiranya terdapat perbezaan antara terma dan syarat ini dengan terma dan syarat umum yang 
terkandung dalam Perjanjian Pemegang Kad, Terma dan Syarat ini akan berlaku. 

h)  Terma dan Syarat ini akan ditadbir dan ditafsirkan sesuai dengan undang-undang Malaysia dan 
Pemegang Kad setuju untuk tunduk kepada bidang kuasa eksklusif Pengadilan Malaysia. 

 
 
Produk deposit dilindungi oleh PIDM hingga RM250,000 untuk setiap pendeposit. 
 
 


