
 

Kempen Jualan Buku Big Bad Wolf Kad Kredit Hong Leong 

 

TEMPOH KEMPEN 

 

Hong Leong Bank Berhad (97141-X) (“HLB”) “Kempen Jualan Buku Big Bad Wolf Kad Kredit Hong 

Leong” (“Kempen”) bermula pada 7 Disember 2017 pada pukul jam 00:00:00 (12:00 pagi) dan tamat 

pada 18 Disember 2017 pada pukul jam 23:59:59 (11:59 malam) (7 Disember 2017 adalah 

pratonton jualan dengan jemputan sahaja), termasuk kedua-dua tarikh (“Tempoh Kempen”), kecuali 

dimaklumkan sebaliknya. Kempen berada di MINES International Exhibition & Convention Centre 

(“MIECC”), The Mines. 

 

TERMA DAN SYARAT 

Berikut adalah Terma dan Syarat yang ditetapkan untuk Kempen ini (“T&Cs”):-  

 

KELAYAKAN 

 1.  (A)    TAWARAN PENCAPAIAN 

i) Tawaran Pencapaian terbuka kepada penyertaan Pemegang Kad Utama Baru ("NTC") 

yang memohon mana-mana dua kad kredit HLB berikut ("Kad Layak") yang menyertai 

kempen ini sempena Tempoh Kempen ("Pemegang Kad NTC yang Layak "). 

 

2 jenis 

Permohonan 

Kad 

Kad Kredit Dwi (2 Kad Utama) 

Pilih mana-mana 2 kad yang Layak berikut (1 Visa + 1 MasterCard) 

 Eligible 

Cards  

 Visa Infinite 

 Visa Sutera Platinum 

 Mastercard Sutera Platinum  

 Visa Platinum Business 

 Visa Generic Gold 

 Mastercard Generic Gold 

 Visa Essential 

 Visa Fortune 

 Mastercard I’m Gold 

 Visa GSC Platinum/Gold 

 Mastercard The Store 

Platinum/Gold 

 

Untuk mengelakkan keraguan, Kad  Layak akan dilulus dan dikeluarkan kepada Pemegang 

Kad NTC yang Layak pada 31 Januari 2018.  

 

Nota: Pemegang Kad NTC bermakna pemegang kad baru yang tidak memegang sebarang 

Kad Kredit Utama HLB (termasuk Mach dan bekas EON Bank Berhad) dan tertakluk kepada 

terma dan syarat yang dinyatakan dalam Klausa 1 (A) (ii) di bawah. 

 

ii) Yang berikut tidak akan dianggap sebagai Pemegang Kad NTC dan TIDAK berlayak untuk 

menyertai Tawaran Pencapaian ini: 

(a) Pemegang Kad Utama yang sedia ada bagi mana-mana Kad Kredit HLB  

(b) Pemegang Kad yang tidak memegang mana-mana Kad Kredit HLB yang sah dan/atau 

pemegang kad yang mempunyai akaun Kad Kredit HLB yang tertunggak; 



 

(c) Pemegang Kad yang telah membatalkan Kad Kredit HLB mereka dan telah memohon 

semula untuk Kad Kredit HLB baru (termasuk Kad yang Layak) sebagai pemegang kad 

utama dalam tempoh dua belas (12) bulan dari tarikh pembatalan tersebut; 

(d) Pemegang Kad yang telah melakukan atau disyaki melakukan apa-apa tindakan 

penipuan, menyalahi undang-undang atau salah berkaitan dengan mana-mana 

kemudahan yang diberikan oleh HLB dan/atau Hong Leong Islamic Bank ("HLISB") 

atau telah diisytiharkan muflis (menurut petisyen oleh mana-mana bank atau oleh 

mana-mana pihak ketiga) atau tertakluk kepada sebarang prosiding kebankrapan 

pada bila-bila masa sebelum, semasa atau selepas Tempoh Kempen; 

(e) Pemegang Kad yang bukan pelanggan individu Malaysia; dan 

(f) Pemegang Kad yang merupakan pekerja HLB/HLISB (sama ada secara tetap atau 

secara kontrak) atau ahli keluarga terdekat (iaitu pasangan, kanak-kanak, ibu bapa, 

abang adik, atau saudara) pekerja tersebut. 

 

Untuk mengelakkan keraguan, Pemegang Kad NTC yang Layak hendaklah menyediakan 

maklumat terkini dan tepat (termasuk tetapi tidak terhad kepada alamat surat menyurat 

dan maklumat menghubungi) kepada HLB untuk permohonan Kad Layak dan pada 

dasarnya adalah kewajipan kepada Pemegang Kad NTC yang Layak untuk berhubung 

dengan pihak HLB sekiranya tidak menerima Kad Layak yang diluluskan dalam tempoh 60 

hari dari tarikh permohonan. Jika tidak, Pemegang Kad NTC yang Layak akan dianggap 

telah menerima Kad Layak dan HLB tidak akan bertanggungjawab sekiranya Pemegang 

Kad NTC yang Layak tidak dapat menyertai Tawaran Pencapaian ini untuk apa jua 

sebabnya. 

 

1(B)   TAWARAN PENGGUNAAN 

i) Tawaran Penggunaan ini terbuka untuk penyertaan kepada semua Pemegang Kad 

Kredit HLB (termasuk Mach) sedia ada yang melakukan transaksi runcit pada sebarang 

nilai dengan menggunakan Kad Kredit HLB yang sah semasa Tempoh Kempen 

("Pemegang Kad Sedia Ada"). 

 

KAEDAH KEMPEN 

TAWARAN PENCAPAIAN  

1. Pemegang Kad NTC yang Layak dikehendaki memenuhi kriteria yang ditetapkan di sini untuk 

menikmati tawaran berikut: 

 

(a) Pengecualian Yuran Tahunan (“Tawaran 1”) 

i) Pemegang Kad NTC yang Layak dalam tempoh empat puluh lima (45) hari dari tarikh 

kelulusan Kad Layak hendaklah melaksanakan sekurang-kurangnya satu (1) Pembelian 

Runcit ("seperti yang ditakrifkan dalam Klausa 3 di bawah") dengan menggunakan Kad 

Layak yang dikeluarkan di bawah Tawaran Pencapaian ini, dan ia berhak untuk menikmati 

Pengecualian Yuran Tahunan untuk setahun. Untuk mengelakkan keraguan, Pemegang 

Kad NTC yang Layak mesti melaksanakan sekurang-kurangnya 1 Pembelian Runcit dengan 

menggunakan Kad Layak dalam masa 45 hari dari tarikh kelulusan Kad Layak untuk 

menikmati Pengecualian Yuran Tahunan. 



 

ii) Pengecualian Yuran Tahunan untuk tahun-tahun seberikutnya adalah tertakluk kepada 

terma dan syarat Pengecualian Yuran Tahunan yang sedia ada. Untuk maklumat lanjut, sila 

rujuk halaman produk masing-masing di www.hlb.com.my ("Laman Web HLB"). 

 

 

(b) Hadiah Kelulusan (RM300 E-Baucar Lazada) (“Tawaran 2”) 

i) Pemegang Kad NTC yang Layak yang telah melaksanakan minimum RM1,500 Pembelian 

Runcit terkumpul (seperti yang ditakrifkan di bawah klausa 4 di bawah) dengan 

menggunakan Kad Layak yang dikeluarkan di bawah Tawaran Pencapaian ini dalam masa 

ENAM PULUH (60) hari dari tarikh kelulusan Kad layak akan dapat SATU (1) unit RM300 

Lazada E-Baucar ("Tawaran 2")  

 

ii) Untuk mengelakkan keraguan, Tawaran 2 ini terhad pada 3,200 unit dan diperuntukkan 

pada asas siapa cepat, dia dapat. Setiap Pemegang Kad NTC yang Layak terhad kepada 

satu (1) Tawaran 2 tanpa mengira bilangan permohonan yang dikemukakan. 

 

iii) Pemegang Kad NTC yang Layak akan dimaklumkan oleh HLB dengan cara 

memaparkannya di Laman Web HLB pada 31 Mac 2018 ("Pemberitahuan"). Nama 

Pemegang Kad Layak yang tidak disenaraikan dalam Pemberitahuan akan dianggap 

TIDAK Berjaya untuk mendapatkan Tawaran 2 tersebut.  

 

iv) Tawaran 2 akan menghantar kepada Pemegang Kad NTC yang Layak melalui Mesej 

Perkhidmatan Pendek ("SMS") ke nombor telefon bimbit yang berdaftar dengan HLB 

dalam dua (2) hingga empat (4) minggu dari tarikh memenuhi kriteria Tawaran 2 yang 

dinyatakan dalam Klausa 1 (b) (i) di atas. Pemegang Kad NTC yang belum menerima 

Tawaran 2 dalam tempoh lapan (8) minggu dari tarikh memenuhi kriteria Tawaran 2 

hendaklah menghubungi pusat panggilan HLB dalam tempoh sepuluh (10) minggu dari 

tarikh pemenuhan, jika tidak, Tawaran 2 ini akan dilucut dengan sewajarnya. HLB tidak 

akan bertanggungjawab ke atas Tawaran 2 yang tidak dituntut atau sebarang 

penangguhan oleh Pemegang Kad NTC yang Layak untuk menuntut Tawaran 2 ini. HLB 

tidak akan melayan sebarang tuntutan gagal menerima Tawaran 2 oleh Pemegang Kad 

NTC yang Layak selepas 31 Mei 2018. 

 

v) Pemenuhan dan penyerahan Tawaran 2 disediakan dan disokong oleh penyedia 

perkhidmatan SMS HLB yang sah, iaitu M3 Technologies (Asia) Berhad (482722-D) 

("M3Tech"). 

 

TAWARAN PENGGUNAAN 

2. Pemegang Kad sedia ada berlayak untuk menikmati tawaran penggunaan berikut, tertakluk 

kepada pemenuhan kriteria yang ditetapkan di sini: 

(a) Tawaran Grab (“Tawaran 3”) 

i) Pemegang Kad sedia ada mesti memasang aplikasi Grab di telefon bimbit dan/atau 

peranti elektronik mereka sempena Tempoh Kempen. HLB tidak akan bertanggungjawab 

sekiranya telefon bimbit dan/atau peranti elektronik Pemegang Kad sedia ada tidak 



 

dapat menyokong aplikasi Grab dan menyebabkannya  tidak dapat menikmati Tawaran 3 

ini. 

ii) Pemegang Kad yang sedia ada berlayak untuk mendapat sehingga dua (2) kod promo 

"HLBBBW17" yang bernilai sebanyak RM10 setiap satu, jumlah RM20, sempena Tempoh 

Kempen ini ("Tunggangan Grab"). Setiap Pemegang Kad yang sedia ada boleh menebus 

sebanyak RM10 untuk satu tunggangan tunggal Grab hingga ke/ dari MIECC, The Mines. 

iii) Pemegang Kad sedia ada mesti menambah dan menetapkan Kad Kredit Hong Leong 

sebagai kaedah pembayaran dalam aplikasi Grab untuk menebus Tawaran 3. 

iv) Tawaran 3 ini terhad kepada tujuh ribu lima ratus (7,500) tunggangan Grab yang 

pertama dengan asas siapa cepat, dia dapat.  

v) HLB tidak akan bertanggungjawab sekiranya Pemegang Kad sedia ada salah memasuki 

kod promo atas sebarang sebab dan sebarang tuntutan untuk pembayaran balik 

Penebusan tunggangan Grab tidak akan dilayan. 

vi) Penebusan tunggangan Grab hanya sah untuk GrabCar, GrabCar+ dan GrabTeksi 

mengambil atau menurunkan dari/di liputan kawasan Grab sahaja. 

vii) Jika tambang kurang daripada jumlah Penebusan tunggangan Grab, tiada pembayaran 

balik tambang akan dilakukan. Sebaliknya, jika tambang lebih daripada jumlah 

Penebusan tunggangan Grab, maka baki jumlah tambang harus dibayar dengan 

menggunakan Kad Kredit Hong Leong yang sah. 

viii) Tempahan yang dibatalkan (sama ada oleh penumpang atau pemandu) akan 

membatalkan kemasukan Penebusan tunggangan Grab. 

ix) Diskaun Penebusan tunggangan Grab hanya dianggap berjaya ditebuskan sebaik sahaja 

menerima mesej dalam-applikasi dan/atau SMS (selepas berjaya diperuntukkan kereta 

oleh sistem). 

x) Grab mempunyai hak tunggal dan mutlak untuk mengeluarkan, meminda dan atau 

mengubah mana-mana bahagian dari semua terma dan syarat berhubung dengan 

Tawaran Tunggangan Grab ini pada bila-bila masa tanpa memberi notis terlebih dahulu 

kepada Pemegang Kad sedia ada dan Pemegang Kad sedia ada bersetuju untuk terikat 

oleh perubahan itu. 

xi) Grab tidak akan bertanggungjawab terhadap sebarang tuntutan oleh Pemegang Kad 

sedia ada atau tuntutan pihak ketiga atau kehilangan apa-apa bentuk, termasuk tetapi 

tidak terhad kepada, kehilangan keuntungan, ganti rugi punitif, tidak langsung, khas, 

sampingan, atau berbangkit atau ganti rugi lain dan sebarang tuntutan yang berkaitan 

dari sebarang bentuk, termasuk ganti rugi langsung, tidak langsung, pihak ketiga, 

berbangkit atau lain-lain akibat daripada atau berkaitan dengan Tawaran Tunggangan 

Grab ini. Dengan cara yang sama, HLB tidak akan bertanggungjawab dan / atau 

bertanggungjawab terhadap apa-apa kehilangan, ganti rugi, atau tuntutan oleh 

Pemegang Kad sedia ada dan / atau mana-mana pihak ketiga lain (termasuk tetapi tidak 

terhad kepada Grab) yang terhasil daripada atau berkaitan dengan Tawaran Tunggangan 

Grab ini. 

xii) HLB tidak bergabung dengan Grab dan tidak membuat representasi atau waranti 

berkenaan dengan kualiti dan kesesuaian Tawaran 3 ini. Pemegang Kad sedia ada 

hendaklah dengan kos dan perbelanjaan mereka sendiri secara langsung dengan Grab 

untuk apa-apa aduan, pertikaian atau tuntutan berhubung untuk Tawaran Grab ini tanpa 

bantuan daripada HLB. 



 

xiii) Pemegang Kad sedia ada akan terikat oleh Syarat Perkhidmatan Grab yang boleh 

didapati di www.grab.com/my/terms. 

 

(b) Tawaran Makan Set Khas Madeleine Café (“Tawaran 4”) 

i) Pemegang Kad Layak yang sedia ada berlayak untuk membeli satu hidangan khas dengan 

RM13 (Harga Runcit: RM16) di Madeleine Café, MIECC, The Mines sempena Tempoh 

Kempen ini. 

ii) Pemegang Kad yang sedia ada perlu membuat bayaran dengan menggunakan Kad Kredit 

Hong Leong yang sah untuk membeli Tawaran 4 ini. 

iii) Tawaran 4 ini terhad kepada lima ratus (500) penebusan pertama setiap hari berdasarkan 

asas siapa cepat, dia dapat.  

 

(c) Jualan Penebusan Mata Ganjaran (“Tawaran 5”) 

i) Pemegang Kad sedia ada berlayak untuk menebus sehingga 50% diskaun pada buku / 

barang-barang terpilih yang tersedia di MIECC, The Mines dari 8 hingga 10 Disember 

2017 dan 15 hingga 17 Disember 2017, dari pukul 8 pagi hingga 12 tengah malam 

dengan menggunakan Mata Ganjaran Kad Kredit HLB berikut sempena Tempoh 

Kempen. 

ii) Tawaran 5 hanya terpakai kepada kad kredit HLB terpilih di bawah: - 

 Generic Classic/Gold/Platinum 

 GSC Gold/Platinum 

 Sutera Platinum 

 Signature 

iii) Tawaran 5 ini adalah tertakluk kepada ketersediaan stok, pada asas siapa cepat, dia 

dapat. 

 

Untuk tujuan Kempen ini, Tawaran 1, Tawaran 2, Tawaran 3, Tawaran 4 dan Tawaran 5 di atas 

dirujuk secara kolektif sebagai "Hadiah". 

 

3. "Pembelian Runcit" merujuk kepada mana-mana urusniaga beli runcit/gedung yang berjaya 

ditagihkan ke Kad yang Layak yang telah diluluskan tetapi TIDAK TERMASUK sebarang transaksi 

berikut: 

(a) Pengeluaran tunai dari mana-mana Mesin ATM; 

(b) Produk Portfolio seperti Pemindahan Baki, Call-For-Cash, Call-For-Cash Plus and Pelan 

Pembayaran Flexi; 

(c) Pembalikan, bayaran balik dan transaksi penipuan; dan/atau 

(d) Caj dan fi kewangan seperti yuran tahunan kad kredit, caj lewat dan cukai perkhidmatan 

kerajaan. 

 

UMUM  

 

4. Kempen ini tidak terpakai bersamaan dengan mana-mana promosi kad kredit HLB yang sedang 

dijalankan kecuali dimaklumkan sebaliknya.  

5. Dengan menyertai Kempen ini, Pemegang Kad NTC yang Layak dan Pemegang Kad yang sedia 

ada:  



 

(a) Bersetuju telah membaca, memahami dan bersetuju untuk terikat oleh Terma & Syarat di 

sini;  

(b) Bersetuju bahawa semua rekod transaksi di dalam atau di luar Malaysia yang direkod oleh 

sistem HLB dalam Tempoh Kempen adalah tepat dan muktamad;  

(c) Setuju bahawa keputusan HLB mengenai semua perkara yang berkaitan dengan Kempen ini 

adalah muktamad, mengikat semua Pemegang Kad NTC yang Layak dan Pemegang Kad 

sedia ada. Tiada rayuan dan/atau surat-menyurat selanjutnya akan dilayan;  

(d) Setuju bahawa sebarang pembalikan urusniaga akan dikecualikan;  

(e) Setuju bahawa Hadiah tidak boleh dipindah milik dan tidak boleh ditukar dengan wang tunai 

atau jenis lain;  

(f) bersetuju untuk melayari ke www.hlb.com.my (Laman Web HLB) semasa ke semasa untuk 

menyemak Terma & Syarat dan untuk memastikan maklumat terkini mengenai sebarang 

perubahan atau pindaan kepada Terma & Syarat;  

(g) Menyetujui dan memberi kuasa kepada HLB untuk mendedahkan data peribadi mereka 

kepada M3Tech dan / atau penyedia berkaitan yang lain untuk tujuan memenuhi Kempen 

ini; dan 

(h) bersetuju dengan penerbitan atau paparan nama, nombor IC (dalam bentuk bertutup) dan / 

atau foto mereka dalam media, pemasaran, pengiklanan atau Laman Web HLB untuk tujuan 

Kempen.  

 

6. HLB berhak untuk:  

(a) menolak budi bicara tunggal dan mutlaknya atas permohonan kad kredit yang dihantar; 

(b) membatalkan kelayakan Pemegang Kad NTC dan Pemegang Kad yang layak atas budi bicara 

tunggal dan mutlaknya untuk menyertai Kempen ini; 

(c) melucutkan Hadiah sekiranya terdapat ketidakpatuhan kepada terma dan syarat di sini; 

(d) mengantikan mana-mana satu atau semua Hadiah dengan barang lain yang sama nilai pada 

budi bicara mutlak HLB dan; 

(e) Menambah, memadam atau meminda Terma & Syarat di sini, secara keseluruhannya atau 

sebahagiannya, atau untuk menamatkan Kempen ini, mengikut budi bicara mutlaknya, 

melalui penyiaran di Laman Web HLB, atau dalam mana-mana kaedah lain yang dianggap 

praktikal oleh HLB memberi notis terlebih dahulu kepada Pemegang Kad NTC yang Layak dan 

Pemegang Kad Sedia Ada untuk penambahan, pemecatan atau pindaan T&Cs atau 

penamatan Kempen ini.  

 

7. Apa-apa permintaan untuk menghantar dan/atau memindahkan Hadiah kepada nombor telefon 

bimbit pihak ketiga lain tidak akan dilayan.  

 

8. Visual Hadiah yang ditunjukkan dalam sebarang pengiklanan, promosi, publisiti dan bahan lain 

yang berkaitan dengan atau berkaitan dengan Kempen adalah semata-mata untuk tujuan 

ilustrasi sahaja dan tidak boleh menggambarkan warna, model atau spesifikasi Hadiah yang 

sebenarnya dan tidak termasuk sebarang aksesori tambahan.  

 

9. HLB tidak bertanggungjawab terhadap apa-apa kegagalan atau kelewatan mengemukakan 

permohonan Kad yang Layak dan/atau penghantaran transaksi jualan berkaitan dengan Hadiah 

oleh Visa International Incorporated , MasterCard Worldwide, American Express, pertubuhan 



 

saudagar, pos atau mana-mana pihak yang mungkin menyebabkan Pemegang Kad NTC yang 

Layak dan Pemegang Kad sedia ada disingkirkan dari Kempen ini atau tidak berhak untuk 

mendapatkan Hadiah.  

 

10. Akaun Kad Kredit Pemegang Kad yang Layak dan Pemegang Kad sedia ada mestilah sah/aktif, 

dalam keadaan baik dan tidak boleh melanggar mana-mana Terma & Syarat Kempen ini 

dan/atau terma dan syarat umum di dalam Perjanjian Pemegang Kad HLB ketika pemberian 

Hadiah.  

 

11. Terma & Syarat ini akan ditadbir dan ditafsirkan selaras dengan undang-undang Malaysia dan 

Pemegang Kad NTC yang Layak dan Pemegang Kad sedia ada bersetuju untuk mengemukakan 

kepada bidang kuasa Mahkamah Malaysia.  

 

12. Sebagai tambahan kepada Terma & Syarat yang dinyatakan di atas, Pemegang Kad NTC yang 

Layak dan Pemegang Kad sedia ada bersetuju bahawa Terma & Syarat umum dalam Perjanjian 

Pemegang Kad HLB akan dibaca bersama dengan Terma & Syarat di sini sebagai keseluruhan 

perjanjian. Sebarang percanggahan antara Terma & Syarat di sini berbanding dengan Terma & 

Syarat umum yang terkandung dalam Perjanjian Pemegang Kad HLB, Terma & Syarat khusus di 

sini akan berlaku setakat percanggahan tersebut.  

 

13. Sekiranya terdapat percanggahan antara Terma & Syarat di sini berbanding dengan pengiklanan, 

promosi, publisiti dan bahan lain yang berkaitan dengan atau berkaitan dengan Kempen ini, 

Terma & Syarat terakhir di Laman Web HLB akan diguna pakai.  

 


