
P ER SY AR ATAN D AN K ET ENT UAN UNT UK  

LAY ANAN HR EASILY  ( IND ONESIA)  

1. Definisi: 

“HReasily” berarti PT HRE Berjaya dan Hreasily Pte Ltd 

“Biaya” berarti the subscription fees due for the Services 

“HKI” berarti hak kekayaan intelektual 

“Kami” berarti HReasily dan perusahaan terkait dan pejabat, pegawai atau agen masing-

masing, baik di dalam maupun di luar Indonesia 

“Layanan” berarti produk dan layanan yang Anda pakai atau gunakan, termasuk namun tidak 

terbatas pada layanan penggajian dan kepegawaian, perangkat lunak, produk dan dukungan 

yang disediakan oleh HReasily, termasuk tanpa batasan aplikasi seluler, aplikasi web, dan 

program desktop. 

“Perangkat Lunak” mengacu pada perangkat lunak atau program komputer apa pun atau 

perangkat lunak aplikasi seluler yang Anda gunakan untuk pengiriman Layanan termasuk tanpa 

batasan bagian mana pun dari situs web HReasily. 

“Periode Langganan” mengacu pada jangka waktu berkala yang dapat diperbarui semasa 

Anda berwenang untuk menggunakan Layanan untuk Biaya prabayar yang berlaku (jika ada) 

(misalnya 1 bulan, 2 bulan, 6 bulan, 12 bulan, 24 bulan) 

“Anda” berarti anda, agen anda dan pengguna akhir Layanan  

2. Syarat dan Ketentuan Penggunaan ini (“Persyaratan”) adalah kontrak antara Anda dan 

HReasily dan mengatur penggunaan Layanan oleh Anda yang ditawarkan dan disediakan oleh 

HReasily, situs web kami di www.hreasily.com (termasuk sub-domain) dan situs lain yang 

dioperasikan oleh kami dalam hubungan dengan Layanan. 

3. Dengan menerima Persyaratan ini, mengakses atau menggunakan Layanan atau situs web 

yang dioperasikan oleh kami, atau dengan memberi otorisasi atau mengizinkan agen atau 

pengguna akhir untuk mengakses atau menggunakan Layanan, Anda setuju untuk terikat 

dengan Persyaratan ini. 

4. Jika Anda memasuki Persyaratan ini atas nama perusahaan, organisasi, atau badan hukum 

lainnya, entitas tersebut terikat oleh Persyaratan ini dan Anda menyatakan bahwa Anda 

memiliki kewenangan untuk mengikat entitas dan afiliasinya dengan Persyaratan ini. 

5. Dengan mempertimbangkan biaya dan ongkos yang dibayarkan kepada HReasily, dan 

tunduk pada Persyaratan ini, Anda sebagai pelanggan memiliki langganan (yang tidak eksklusif 

dan tidak dapat dialihkan) untuk menggunakan Layanan sesuai dengan Persyaratan ini untuk 1 



Periode Langganan dan selanjutnya untuk Periode Langganan yang lebih lanjut untuk 

pembayaran Biaya saat ini sebelum dimulainya setiap Periode Langganan. 

6. Sebagai bagian dari Layanan, kami mungkin menawarkan berbagai modul berlangganan 

termasuk tingkatan berikut: 

a. Basic (paket dasar freemium tanpa Biaya) 

b. Standard (paket standar dengan fitur lengkap) 

c. Enterprise (paket yang khususnya dikuratori atau disesuaikan) 

Dalam modul Basic, kami berhak menampilkan iklan kepada setiap pelanggan dan pengguna 

akhir saat mengakses Layanan. Dari waktu ke waktu kami mungkin menawarkan variasi modul 

Basic sebagai promosi atau kepada pelanggan dari organisasi mitra terpilih. 

7. Tunduk pada Persyaratan ini, HReasily memberi Anda lisensi terbatas yang tidak eksklusif 

dan tidak dapat dialihkan, untuk menggunakan Perangkat Lunak ini semata-mata untuk tujuan 

mengakses dan menggunakan Layanan sesuai dengan Persyaratan ini selama Periode 

Langganan Anda yang berangkutan. 

  

Kondisi Umum dan Pembatasan 

8. Tanpa mengurangi ketentuan lain dari Persyaratan ini, langganan yang diberikan tunduk 

pada kondisi berikut: 

a. Layanan dan Perangkat Lunak hanya boleh digunakan oleh Anda untuk keperluan bisnis 

internal Anda sendiri. 

b. Anda memiliki hak terbatas untuk menggunakan Layanan sebagai platform online untuk 

menyimpan dan memproses informasi dan berkomunikasi dengan pengguna yang berwenang. 

c. Sejauh diizinkan undang-undang, Anda tidak boleh mendekompilasi, merekayasa balik, 

membongkar atau memperoleh kode sumber Perangkat Lunak, atau mengizinkan pihak ketiga 

untuk melakukannya, atau mengubah atau memodifikasi Perangkat Lunak tanpa persetujuan 

tertulis dari HReasily. 

d. Langganan menggunakan Layanan atau Perangkat Lunak tidak boleh ditransfer ke pihak 

ketiga manapun tanpa persetujuan tertulis dari HReasily dan pihak ketiga itu harus 

menandatangani perjanjian dengan HReasily sebelum mentransfernya. 

e. Anda bertanggung jawab untuk pematuhan ketentuan Persyaratan ini oleh agen dan 

pengguna Anda yang berwenang dan untuk setiap dan semua aktivitas yang terjadi di bawah 

akun Anda. 

f. Anda bertanggung jawab untuk mendapatkan dan memelihara peralatan dan layanan 

tambahan yang diperlukan untuk menghubungi atau mengakses Layanan dan Perangkat 

Lunak. Anda bertanggung jawab untuk memastikan bahwa peralatan tersebut cocok dengan 



Layanan dan Perangkat Lunak. 

g. Anda dan pengguna berwenang Anda bertanggung jawab sepenuhnya untuk menjaga 

kerahasiaan kredensial login akun Anda. 

h. Anda harus mematuhi kode etik, kebijakan, pedoman atau pemberitahuan lain yang 

diimplementasikan oleh HReasily atau dipublikasikan di situs kami dari waktu ke waktu 

sehubungan dengan Layanan. 

i. Dalam mengakses Layanan, Anda tidak boleh meniru orang atau entitas lain, termasuk 

perwakilan dari HReasily. 

9. Anda sebagai pelanggan setuju bahwa Anda akan: 

a. pastikan pengguna yang berwenang menggunakan Layanan dan Perangkat Lunak sesuai 

dengan persyaratan ini; 

b. memberikan informasi yang benar, akurat dan lengkap seperti yang dipersyaratkan oleh 

HReasily; 

c. segera memberikan informasi dan dokumen sesuai kebutuhan kami untuk penyediaan 

Layanan; 

d. mengganti rugi HReasily, dan mempertahankan HReasily dari pada dan terhadap semua 

klaim, kewajiban, proses pengadilan, biaya, kerusakan, kerugian, atau perbelanjaran yang 

dikeluarkan oleh HReasily atau pihak ketiga yang disebabkan oleh, atau dengan bagaimanapun 

terkait dengan penggunaan Perangkat Lunak atau Layanan oleh Anda, atau penggunaan 

Perangkat Lunak atau Layanan yang tidak sah oleh pihak ketiga yang terlibat dengan Anda, baik 

melalui pelanggaran terhadap Persyaratan ini maupun tindakan lalai atau tindakan lain yang 

tidak sah. 

10. Bila pelanggan memberi pengguna yang berwenang (misalnya karyawan) akses ke Layanan, 

ini akan menghasilkan link bagi pengguna yang berwenang untuk membuat akun HReasily 

individu dengan portal masuk yang unik. Saat masuk untuk pertama kalinya, setiap pengguna 

akan diminta untuk menyetujui Persyaratan ini. Setelah penghentian atau pembatalan 

langganan Anda ke Layanan atau setelah penghentian pekerjaan atau akses ke Layanan 

pengguna yang berwenang, dan jika diizinkan oleh pengguna itu, kami berhak untuk 

memelihara akses pengguna itu kepada data atau dokumen pribadi mereka, portal dan akun 

mereka; dan jika relevan, untuk mentransfer akun individu tersebut untuk menerima dokumen 

dari pelanggan HReasily lainnya (misalnya jika pengguna dipekerjakan oleh perusahaan lain 

yang menggunakan Layanan HReasily). 

11. Dari waktu ke waktu Layanan mungkin menautkan ke produk, aplikasi, situs web atau 

layanan pihak ketiga, (“Layanan Pihak Ketiga“). Jika Anda memutuskan untuk mengakses atau 

mengaktifkan Layanan Pihak Ketiga, akses dan penggunaan Layanan Pihak Ketiga tersebut 



hanya diatur oleh persyaratan dan ketentuan Layanan Pihak Ketiga tersebut. Ini termasuk 

layanan eksternal untuk memproses pembayaran. 

12. HReasily tidak membuat perwakilan mengenai aspek Layanan Pihak Ketiga manapun dan 

tidak bertanggung jawab atas kehilangan atau kerusakan yang dialami oleh Anda atau 

pengguna yang berwenang dalam mengakses Layanan Pihak Ketiga. 

13. Anda mungkin diminta mendaftar atau masuk ke Layanan Pihak Ketiga. Dengan 

membolehkan penggunaan Layanan Pihak Ketiga, Anda mengizinkan kami untuk 

mengungkapkan kredensial akun Anda dan juga konten yang diperlukan untuk memfasilitasi 

penggunaan Layanan Pihak Ketiga tersebut. 

14. Selain hak terminasi apapun yang dibuat berdasarkan persyaratan ini, HReasily berhak, 

dengan pertimbangan yang wajar, untuk secara sementara atau permanen menangguhkan 

akses Anda ke Layanan: 

a. selama downtime yang direncanakan untuk melaksanakan upgrade dan pemeliharaan ke 

Layanan; 

b. karena tidak tersedianya Layanan yang disebabkan oleh kejadian di luar kendali HReasily 

(seperti kegagalan teknis di luar kendali kami, force majeure, kerusuhan sipil, terorisme, 

vandalisme, bencana alam, penolakan serangan layanan, tindakan pemerintah, tidak 

tersedianya sumber energi atau tindakan pihak ketiga); 

c. untuk penyalahgunaan Layanan atau Perangkat Lunak oleh Anda, agen atau pengguna akhir 

Anda, termasuk jika kami mendeteksi perangkat lunak berbahaya yang terhubung dengan akun 

Anda. 

  

Konten 

15. Anda mengerti dan mengakui bahwa kami tidak berkewajiban memonitor konten yang 

diposkan atau dikirim dari akun Anda dan Anda bertanggung jawab penuh atas konten Anda. 

16. Anda bertanggung jawab penuh untuk mematuhi semua undang-undang dan kewajiban 

hukum yang terkait dengan konten Anda termasuk pada HKI manapun. 

17. Dengan mengirimkan konten apapun melalui Perangkat Lunak, Anda memberi lisensi yang 

tidak dapat dibatalkan kepada HReasily untuk menggunakan, memantau, memodifikasi, 

mereproduksi, mendistribusikan, atau menerbitkan konten yang diperlukan untuk 

menyediakan Layanan dan memelihara Perangkat Lunak. 

18. Anda setuju untuk tidak menggunakan Layanan atau Perangkat Lunak: 

a. untuk menampilkan, mengunggah, atau mempromosikan kegiatan atau konten pornografik, 

eksplisit seksual atau vulgar; 

b. untuk mempromosikan perilaku kasar, mengancam, penuh kebencian, berbahaya, 



melecehkan, memfitnah, atau melakukan kekerasan; 

c. untuk mempromosikan diskriminasi berdasarkan ras, jenis kelamin, agama, 

kewarganegaraan, kecacatan, orientasi seksual, atau usia; 

d. mempromosikan kegiatan ilegal atau melanggar hukum yang berlaku; 

e. melanggar hak kekayaan intelektual pihak ketiga; 

f. dengan cara yang berpotensi mengganggu penggunaan, kenikmatan, penyebaran atau 

pengoperasian Layanan oleh orang lain; 

g. untuk mengeposkan, menyimpan atau mengirimkan konten yang melanggar hukum, kontrak 

atau hubungan fidusia; berisi virus perangkat lunak atau kode komputer, file atau program lain 

yang dirancang untuk mengganggu, menghancurkan atau membatasi fungsionalitas perangkat 

lunak komputer, perangkat keras atau perangkat elektronik; menimbulkan risiko privasi atau 

keamanan bagi seseorang; yang merupakan materi periklanan atau promosi yang tidak diminta 

atau tidak sah atau (dalam penilaian HReasily) dianggap tidak sesuai; 

h. untuk mengumpulkan atau meminta data, informasi atau metadata pribadi  untuk tujuan 

mengirim komunikasi yang tidak diminta untuk tujuan komersial; atau 

i. untuk mengubah, menyesuaikan atau meng-hack Layanan atau Perangkat Lunak atau 

sebaliknya berusaha mendapatkan akses tidak sah ke Perangkat Lunak atau sistem, jaringan, 

dan situs terkaitnya. 

19. HReasily berhak menolak untuk mengirim, atau menghapus setiap informasi atau materi, 

secara keseluruhan atau sebagian, atas pertimbangan kami yang kami anggap tidak dapat 

diterima, tidak diinginkan, tidak pantas, atau melanggar Persyaratan ini. 

  

Hak milik intelektual 

20. Semua HKI dalam Perangkat Lunak dan Layanan yang diberikan oleh HReasily kepada Anda 

dari waktu ke waktu, termasuk semua tanda, rahasia dagang, hak cipta, hak paten, gagasan dan 

jenis HKI lainnya sehubungan dengan hal tersebut, dimiliki oleh HReasily atau badan-badan 

terkaitnya. 

21. Anda setuju untuk tidak melakukan hal-hal berikut: 

a. menyalin kode sumber Perangkat Lunak atau kontennya; 

b. menerjemahkan Perangkat Lunak atau Layanan atau kontennya; 

c. merekayasa balik (atau berusaha menemukan kode sumber Perangkat Lunak), membongkar, 

memodifikasi, mendekompilasi, mengubah, membuat duplikat, atau membuat salinan 

Perangkat Lunak atau situs web HReasily; atau 

d. mengakses Perangkat Lunak dengan cara apa pun selain melalui antarmuka yang disediakan 

oleh HReasily untuk mengakses Layanan. 



22. Data pribadi yang dikumpul oleh HReasily dalam proses penyediaan Layanan akan 

digunakan oleh HReasily sesuai dengan Kebijakan Privasi yang berlaku saat itu dan sesuai 

dengan undang-undang yang berlaku. 

23. Anda mengakui bahwa tidak ada hak HKI dalam Layanan yang ditransfer kepada Anda 

sebagai akibat dari langganan atau lisensi Anda untuk menggunakan Layanan. 

  

Pembayaran biaya 

24. Dalam mengakses dan menggunakan Layanan, Anda mungkin diminta untuk memilih paket 

pembayaran dan memberi kami informasi mengenai kartu kredit, debit langsung, instrumen 

pembayaran GIRO atau lainnya. Anda menyatakan dan menjamin bahwa informasi tersebut 

benar dan Anda berwenang untuk menggunakan instrumen pembayaran tersebut. 

25. Kami boleh memperbarui atau menyesuaikan biaya bulanan atau biaya berkala lainnya 

untuk penggunaan Layanan dari waktu ke waktu sesuai dengan paket pembayaran atau jenis 

modul Anda. 

26. Metode pembayaran Biaya dapat berupa GIRO antar bank, debit otomatis atau layanan 

pemrosesan pembayaran Stripe. Kami berhak untuk menawarkan pembayaran kartu kredit 

langsung sebagai opsi sesuai kebijaksanaan kami. 

27. Layanan pemrosesan pembayaran disediakan oleh Stripe dan tunduk pada Stripe 

Connected Account Agreement, yang mencakup Stripe Terms of Service (secara keseluruhan 

disebut “Perjanjian Layanan Stripe”). Dengan menyetujui Persyaratan ini atau terus 

mengoperasikan Layanan, jika Anda memilih untuk memproses pembayaran melalui Stripe, 

Anda setuju untuk terikat oleh Perjanjian Layanan Stripe yang dapat dimodifikasi oleh Stripe 

dari waktu ke waktu. Sebagai syarat untuk mempermudah layanan pemrosesan pembayaran 

melalui Stripe, Anda setuju untuk memberikan informasi kepada kami yang akurat dan lengkap 

mengenai informasi tentang bisnis dan Anda dengan benar dan Anda memberi kuasa kepada 

kami untuk membagikannya serta informasi transaksi terkait dengan penggunaan layanan 

pemrosesan pembayaran Stripe. 

28. HReasily tidak menyimpan atau mengakses informasi kartu kredit apapun. Rincian kartu 

kredit yang dimasukkan ke situs web yang dioperasikan oleh kami untuk pembayaran Biaya 

disediakan langsung dan disimpan dengan aman oleh penyedia gateway pembayaran pihak 

ketiga HReasily yang dinominasikan. Dengan memberikan rincian kartu kredit Anda, Anda 

menyetujui pengungkapan ini dan mengakui bahwa Anda akan mengganti kerugian dan 

melepaskan HReasily dari semua tuntutan atau kerusakan yang timbul karena penyalahgunaan 

data kartu kredit Anda atau pengguna Anda yang berwenang. 

https://stripe.com/sg/connect-account/legal
https://stripe.com/sg/connect-account/legal
https://stripe.com/sg/legal


29. Anda setuju untuk segera memperbarui informasi penagihan Anda dengan perubahan yang 

mungkin terjadi (misalnya alamat penagihan atau tanggal kadaluarsa kartu). 

30. Anda setuju untuk membayar HReasily jumlah Biaya sesuai dengan rencana pembayaran 

yang Anda pilih untuk berlangganan Layanan. Anda memberi kuasa kepada HReasily untuk 

menagih instrumen pembayaran Anda secara berkala sesuai dengan paket pembayaran Anda 

sampai langganan Layanan Anda dihentikan sesuai dengan Persyaratan ini. 

31. Jika Anda membantah Biaya yang ditagihkan ke instrumen pembayaran Anda, Anda mesti 

memberi tahu kami dalam waktu enam puluh (60) hari setelah kami menagih instrumen 

pembayaran Anda. 

32. Saat menambahkan lebih banyak pengguna ke Perangkat Lunak sehingga menghasilkan 

perubahan Biaya Anda, kami akan secara otomatis mendeteksi penambahan ini dan menagih 

atau mendebet akun Anda untuk kenaikan Biaya. Hal ini boleh dilakukan secara retrospektif. 

33. Kami berhak menagih secara terpisah dengan harga yang wajar untuk pengambilan 

informasi dan/atau untuk penyimpanan data awan. 

  

Penafian Jaminan 

34. Layanan diberikan “sebagaimana adanya” dan “tersedia” tanpa jaminan apapun, baik 

tersurat maupun tersirat. 

35. Tanpa membatasi hal-hal di atas, sejauh diizinkan berdasarkan undang-undang, HReasily 

menolak semua jaminan, termasuk: 

a. jaminan mengenai ketersediaan, keakuratan, keamanan, kegunaan, interoperabilitas atau isi 

Layanan; dan 

b. jaminan atas pelanggaran, hak legal, kelayakan jual atau kesesuaian untuk tujuan. 

36. Penafian ini berlaku untuk semua kerusakan atau cedera yang disebabkan oleh Layanan, 

termasuk (namun tidak terbatas) karena kegagalan kinerja, kesalahan, kelalaian, gangguan, 

penghapusan, kecacatan, keterlambatan atau kesalahan dalam operasi atau transmisi, virus 

komputer, kegagalan jalur komunikasi , pencurian atau penghancuran atau akses tidak sah 

terhadap, perubahan atau penggunaan Layanan. 

  

Batasan Tanggung Jawab 

37. Dalam hal apapun, HReasily, petugas, direktur, karyawan, penasihat, perusahaan induk, 

anak perusahaan, afiliasinya, agen, penerus atau penugasannya, tidak bertanggung jawab 

kepada siapapun: 

a. untuk kerusakan tidak langsung, khusus, insidental atau konsekuensial (termasuk namun 



tidak terbatas, kerusakan atas hilangnya keuntungan bisnis, gangguan bisnis, kehilangan 

program atau informasi) dengan cara apapun yang timbul dari pengiriman, kinerja, atau 

penggunaan Layanan, bahkan jika HReasily diberitahu tentang kemungkinan kerusakan 

tersebut; atau 

b. untuk setiap klaim yang disebabkan oleh kesalahan, kelalaian, atau ketidakakuratan lainnya, 

atau sifat destruktif Layanan apapun, atau perangkat lunak dari konten lain. 

38. Jika pengecualian jaminan tersirat tidak diizinkan oleh undang-undang, tanggung jawab 

HReasily akan dibatasi sejauh diizinkan oleh undang-undang. 

39. Tanpa membatasi hal tersebut di atas, Anda setuju dan mengakui bahwa jumlah 

pertanggungan jawab HReasily tidak akan melebihi jumlah Biaya yang dibayarkan (jika ada) 

oleh Anda untuk langganan Anda selama periode 12 bulan segera sebelum klaim atau 

penyebab tindakan yang dituduhkan. 

  

Penghentian kotrak 

40. Baik HReasily atau Anda boleh menghentikan Persyaratan ini dan langganan Anda ke 

Layanan pada akhir Periode Langganan Anda melalui pemberitahuan tertulis kepada pihak lain, 

minimal tiga puluh (30) hari sebelum akhir Periode Langganan. Langganan modul Basic boleh 

dihentikan oleh Anda atau kami kapan saja, dengan pemberitahuan tiga puluh (30) hari. 

41. Kecuali kalau langgangan Layanan Anda dihentikan sesuai dengan paragraf sebelumnya 

(atau jika hal lain disetujui secara tertulis), maka langganan Anda akan diperpanjang untuk 

Periode Langganan yang setara panjangnya dengan Periode Langganan yang akan berakhir. 

Jika ada, Anda memberi kuasa kepada kami untuk memproses ulang instrumen pembayaran 

yang berlaku untuk Periode Langganan yang diperbarui. 

42. Kecuali jika disetujui lain secara tertulis, Biaya yang berlaku untuk langganan Anda untuk 

Periode Langganan berikutnya adalah Biaya standar yang sesuai dengan Layanan yang telah 

Anda melanggan pada saat Periode Langganan berikutnya dimulai.  

43. Pengembalian uang atau kredit untuk Biaya atau pembayaran tidak akan diberikan kepada 

Anda jika Anda memilih untuk menghentikan langganan Anda ke Layanan sebelum akhir Masa 

Berlangganan Anda yang berlaku. 

44. Setelah penghentian atau pembatalan langganan Anda ke Layanan, HReasily berhak untuk 

menghapus (dalam operasi normal) semua konten dan informasi yang Anda atau pengguna 

yang berwenang telah mengupload atau atau memasukkan ke Layanan atau Perangkat Lunak. 

Konten atau informasi semacam itu tidak dapat dipulihkan setelah langganan Anda dibatalkan. 

45. Anda menghentikan langganan ke Layanan sebelum akhir Periode Langgangan Anda yang 

berlaku, atau kami menerapkan penghentian atau pembatalan tersebut menurut Persyaratan 



ini, selain jumlah lain yang mungkin Anda berutang kepada HReasily, Anda harus segera 

membayar Biaya yang tidak dibayar untuk sisa Periode Langganan tersebut. 

46. Biaya tersebut tidak akan dibayarkan oleh Anda jika Anda menghentikan langganan ke 

Layanan atau membatalkan akun Anda sebagai akibat pelanggaran material terhadap 

Persyaratan ini oleh HReasily, asalkan Anda memberikan pemberitahuan lanjutan tentang 

pelanggaran tersebut kepada HReasily dan memberi kami tidak kurang dari tiga puluh (30) hari 

untuk menyembuhkan pelanggaran tersebut. 

47. Jika kami yakin bahwa Anda atau pengguna berwenang Anda telah melanggar Persyaratan 

ini, kami boleh menghentikan, membatalkan, atau memodifikasi Layanan atau penggunaan 

Layanan oleh Anda secara permanen atau sementara. HReasily tidak bertanggung jawab 

kepada Anda atau pihak ketiga manapun atas modifikasi, penangguhan atau penghentian hak 

Anda untuk mengakses dan menggunakan Layanan. 

48. Setelah penghentian berlangganan ke Layanan, Anda akan segera menghentikan semua 

penggunaan Layanan. Hak dan lisensi Anda untuk menggunakan Perangkat Lunak dan Layanan 

akan segera dihentikan saat penghentian. 

49. Setelah penghentian, HReasily tidak berkewajiban untuk mengirim konten, pesan atau 

informasi apapun di akun Anda kepada Anda, pengguna berwenang Anda atau pihak ketiga 

manapun. 

50. Kecuali jika disebutkan dalam Persyaratan ini, semua hak atas pembayaran yang 

terakumulasi dan paragraf dari Persyaratan ini yang menurut sifatnya harus tetap berlaku, 

akan bertahan setelah penghentian kontrak, termasuk pada pembatasan penggunaan Layanan, 

kewajiban pembayaran Biaya atau hutang, ganti rugi, penyangkalan garansi dan batasan 

tanggung jawab. 

51. Jika terjadi pelanggaran Persyaratan ini oleh Anda, kami berhak atas semua hak kami dan 

pemulihan yang ada dalam kontrak atau hukum. 

  

Perhitungan 

52. Dari waktu ke waktu, Layanan akan menyediakan penghitungan angka, nomor atau 

kalkulasi secara otomatis. 

53. Anda mengetahui bahwa Anda mengandalkan perhitungan otomatis yang dilakukan di 

Layanan sepenuhnya atas risiko Anda sendiri dan HReasily tidak akan bertanggung jawab atas 

perhitungan atau kesalahan perhitungan apa pun. 

  

Template 



54. Sebagai bagian dari Layanan, Anda atau pengguna Anda mungkin ditawarkan template 

untuk kontrak, formulir dan dokumen bisnis lainnya. 

55. Dengan menggunakan template itu, Anda mengakui bahwa:  

a. HReasily tidak bertanggung jawab atas kesalahan, kelalaian atau kesalahan dalam template 

b. Anda mengandalkan template sepenuhnya atas risiko Anda sendiri; 

c. Anda perlu mengedit template sebelum digunakan; 

d. Anda bertanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap surat penawaran atau kontrak 

kerja yang dibuat oleh Anda mematuhi undang-undang yang berlaku yang mengatur pekerjaan 

di wilayah Anda; 

e. kami tidak memberikan nasihat hukum, pendapat dan rekomendasi; 

f. HReasily merekomendasikan bahwa Anda mencari nasihat hukum profesional independen 

sebelum menggunakan template; dan 

g. Anda tidak boleh mengandalkan pada informasi yang terdapat dalam template sebagai 

pengganti nasihat hukum. 

  

Khusus untuk promosi kepada pelanggan UOB 

56. Dari waktu ke waktu, harga promosi mungkin ditawarkan kepada pelanggan Bank UOB. Jika 

Anda berhenti menjadi pelanggan Bank UOB, Anda tidak akan lagi memiliki akses ke paket 

promosi atau harga promosi tersebut. 

  

Umum 

57. Kami akan melakukan segala upaya untuk memastikan Layanan beroperasi 24 jam sehari, 7 

hari seminggu. Akan ada periode waktu henti untuk pemeliharaan dan peningkatan, dan 

kadang kala, karena alasan yang tidak kami rencanakan. Kami akan berusaha untuk 

memberikan pemberitahuan setidaknya 24 jam untuk pemeliharaan terjadwal atau waktu 

henti, tetapi mungkin akan ada downtime yang tidak terjadwal dan di luar kendali kami. 

58. Ketentuan ini merupakan keseluruhan perjanjian antara kami mengenai Layanan dan akan 

berlaku atas dan menggantikan syarat dan ketentuan apa pun dari Anda atau perusahaan, 

bisnis, atau organisasi yang Anda wakili. 

59. Ketentuan tambahan mungkin berlaku untuk fitur-fitur tertentu dari Layanan. Ketentuan 

tambahan tersebut akan dianggap dimasukkan ke dalam Ketentuan ini ketika Anda 

mengaktifkan fitur. 

60. Kebijakan Privasi HReasily merupakan bagian dari Ketentuan ini. 



61. HReasily boleh mengubah Ketentuan ini dari waktu ke waktu, di mana Ketentuan baru akan 

menggantikan versi sebelumnya. Kami akan memberi tahu Anda melalui situs web kami, 

Perangkat Lunak atau akun Anda sekurang-kurangnya tujuh (7) hari sebelum tanggal efektif 

perubahan tersebut. Penggunaan Layanan oleh Anda yang berkelanjutan setelah tanggal 

amandemen tersebut dapat diandalkan oleh kami sebagai persetujuan Anda terhadap 

amandemen tersebut. 

62. Jika ada bagian dari Ketentuan ini yang dianggap tidak sah atau tidak memiliki kekuatan 

hukum, bagian tersebut harus ditafsirkan dengan cara yang konsisten dengan hukum yang 

berlaku untuk mencerminkan, sedekat mungkin, niat asli dari para pihak, dan bagian yang 

tersisa akan tetap dengan kekuatan penuh. Jika bagian tersebut tidak dapat ditafsirkan 

demikian, maka harus diputuskan dari Ketentuan ini tanpa mempengaruhi keabsahan atau 

keberlakuan ketentuan lain dari Ketentuan ini. 

63. Anda tidak dapat mengalihkan perjanjian Ketentuan ini tanpa persetujuan kami 

sebelumnya. HReasily boleh mentransfer, mengalihkan, mensublisensikan atau berjanji, 

dengan cara apa pun, hak dan kewajiban apa pun di bawah Ketentuan ini kepada anak 

perusahaan, afiliasi, penggantinya, atau kepada pihak ketiga apa pun tanpa memberi tahu 

Anda atau menerima persetujuan Anda. 

64. Setiap pengesampingan (tersurat atau tersirat) oleh HReasily terhadap setiap pelanggaran 

Ketentuan ini tidak akan merupakan pengesampingan pelanggaran lain atau berikutnya. Tidak 

ada ketentuan dari Ketentuan ini dapat dicabut kecuali dengan persetujuan tertulis dari 

HReasily. 

65. Ketentuan ini akan diatur oleh hukum Republik Indonesia. Para pihak akan tunduk pada 

yurisdiksi ekslusif pengadilan dan makhamah Indonesia. 

 


