
 

 

 

 

 

TERMA & SYARAT KHIDMAT KHAS PRIVILEGE CONCIERGE 

 
 
Dalam Terma dan Syarat ini, “anda” merujuk kepada Pelanggan UOBM Privilege Banking 
dan “UOBM merujuk kepada United Overseas Bank (Malaysia) Bhd (271809K). Khidmat 
Khas Privilege Concierge (“Khidmat Khas”) yang diberikan kepada anda sebagai 
Pelanggan UOBM Privilege Banking tertakluk kepada Terma dan Syarat ini.  
   
 
1.  Sebagai Pelanggan UOBM Privilege Banking anda boleh membuat permintaan untuk 

Khidmat Khas menerusi Khidmat Khas Privilege Concierge di talian 1800 88 9833 di 
Malaysia. 

 
 

2.  Dengan menggunakan Khidmat Khas, anda membenarkan dan mengizinkan UOBM 
untuk mendedahkan atau memaklumkan kepada gedung dan/atau pedagang yang 
turut serta atau pengendali, penyedia atau pembekal perkhidmatan pihak ketiga, 
sebarang maklumat berkaitan dengan anda bagi permintaan Khidmat Khas. UOBM 
tidak menanggung sebarang liabiliti kerana mendedahkan maklumat tersebut untuk 
memenuhi permintaan Khidmat Khas kepada anda. 

 
  

3. Untuk mengelakkan keraguan, UOBM tidak bertanggungjawab untuk menjelaskan 
sebarang perbelanjaan yang anda tanggung kerana menggunakan perkhidmatan yang 
dirujuk oleh Khidmat Khas dalam apa jua cara dan anda bertanggungjawab 
sepenuhnya untuk membayar perbelanjaan yang ditanggung.  

 
 

4.  Pedagang boleh mengenakan syarat seperti yang ditetapkan oleh pedagang untuk 
menggunakan barangan atau perkhidmatan yang dirujuk oleh Khidmat Khas dan 
UOBM tidak bertanggungjawab terhadap kualiti, kebolehdagangan dan kesesuaiannya 
untuk sebarang tujuan atau sebarang terma dan syarat tersirat berkaitan barangan 
atau perkhidmatan.  

 
 

5.  UOBM tidak menanggung sebarang liabiliti atau bertanggungjawab dalam apa jua cara 
terhadap sebarang tindakan atau kemungkiran pedagang atau kecacatan barangan 
atau kekurangan perkhidmatan yang dirujuk oleh Khidmat Khas, atau bagi sebarang 
kecederaan, kerugian, kerosakan, kos atau perbelanjaan berhubung dengan atau 
timbul daripada penggunaan barangan dan perkhidmatan tersebut. UOBM bukan ejen 
pedagang. Sebarang pertikaian mengenai kualiti atau piawaian perkhidmatan mesti 
diselesaikan terus dengan pedagang yang berkenaan.  

 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 

6.  Semua maklumat yang diberikan adalah tepat pada masa penerbitan dan UOB tidak 
membuat sebarang pernyataan atau jaminan sama ada secara tersurat atau tersirat, 
dan tidak menerima sebarang tanggungjawab atau liabiliti bagi kelengkapan atau 
ketepatannya.  

 
 

7.  Keputusan UOBM dalam segala hal berkaitan Khidmat Khas adalah muktamad, 
mutakhir dan mengikat. UOBM tidak bertanggungjawab untuk memberikan sebarang 
sebab atau untuk berhubung menerusi surat dengan mana-mana orang mengenai 
sebarang perkara berkaitan Khidmat Khas.  

 
.  

8. UOBM dan pedagang berhak untuk mengubah, meminda, menambah atau 
menggugurkan mana-mana terma dan syarat yang mentadbir Khidmat Khas pada 
bila-bila masa atas budi bicara mutlak dengan memberikan notis dua puluh satu (21) 
hari kepada anda.  

 
 

9.  Sekiranya terdapat ketidakseragaman antara terma dan syarat ini dan juga dalam 
bahan pengiklanan, promosi, publisiti dan bahan lain berkaitan dengan atau 
berhubung dengan Khidmat Khas, maka terma dan syarat ini akan diguna pakai.  

 
 

10. Terma dan syarat ini akan ditadbir dan ditakrifkan menurut undang-undang Malaysia, 
dan apabila menggunakan Khidmat Khas, anda hendaklah dianggap sebagai 
bersetuju untuk tertakluk kepada bidang kuasa tidak eksklusif Mahkamah Malaysia.  

 


