
 

DISCLAIMER 

 

Harap baca informasi ini dengan seksama sebelum menggunakan situs web 

ini.  

 

 

SYARAT PENGGUNAAN 

 

Dengan menggunakan atau mengadopsi segala informasi yang terdapat pada 

situs web ini, Anda dianggap telah memberikan persetujuan atas syarat-syarat 

penggunaan berikut ini tanpa pembatasan atau kualifikasi. Syarat-syarat 

tersebut dapat direvisi pada setiap waktu melalui pemutakhiran atas posting 

ini. Anda terikat oleh setiap revisi daripadanya dan oleh karena itu Anda 

sebaiknya mengunjungi halaman ini secara rutin untuk mempelajari syarat-

syarat yang terkini. 

 

Apabila Anda tidak setuju dengan syarat penggunaan ini, Anda dapat keluar 

dari situs ini. 

 

 

KONTEN SITUS 

 

Seluruh material-material dalam situs ini, termasuk jasa, produk, informasi, 

data, teks, grafik, suara, video, tautan ataupun material lain diberikan 

sebagaimana adanya dan sebagaimana tersedia. Avrist dan anak-anak 

perusahaan serta para afiliasinya (apabila ada) (secara bersama-sama juga 

disebut sebagai “Avrist”) tidak memberikan jaminan apapun, baik secara 

tersurat maupun tersirat, untuk setiap masalah apapun yang berkaitan 

dengan situs ini dan informasi, material, produk dan jasa yang terdapat 

didalamnya, termasuk namun tidak terbatas pada, jaminan tersirat tentang 

penjualbelian, kesesuaian untuk tujuan tertentu, dan tidak adanya 

pelanggaran milik dan hak pihak ketiga. 

 

Avrist tidak menjamin bahwa akses ke informasi atau materi pada situs ini, 

atau situs ini secara keseluruhan akan bebas dari gangguan atau kesalahan 

(error), bahwa cacat-cacat akan diperbaiki, atau bahwa situs web ini atau 

server yang menyediakannya bebas dari virus-virus atau komponen-

komponen berbahaya lainnya, kode, agen, atau program yang destruktif, dan 

Avrist tidak bertanggung jawab atas seluruh kerugian dan biaya yang mungkin 

timbul daripadanya.  

 

Informasi dan penjelasan yang terdapat dalam syarat penggunaan ini tidak 

selalu dimaksudkan sebagai penjelasan yang lengkap atas semua ketentuan, 



 

pengecualian, dan syarat dan semata-mata diberikan untuk tujuan informasi 

umum. Avrist tidak menjamin keakuratan, kecukupan atau kelengkapan 

informasi dan material dalam situs ini dan tidak bertanggung jawab atas 

kesalahan atau kelalaian dalam informasi dan material. Avrist dapat secara 

mutlak untuk sewaktu-waktu menghapus atau mengganti material dan 

informasi yang tersedia di dalamnya. 

 

Situs web ini mungkin ditautkan dengan situs-situs web lainnya yang tidak 

dipelihara oleh Avrist. Avrist tidak bertanggung jawab atas isi dari situs-situs 

web tersebut. Disertakannya setiap tautan pada situs-situs web tersebut 

tidaklah menyiratkan persetujuan atau pengesahan Avrist atas situs-situs 

tersebut atau isi di dalamnya. 

 

 

KEPEMILIKAN INFORMASI 

 

Kami mengumpulkan informasi pribadi Anda sesuai dengan peraturan yang 

berlaku dan sesuai dengan praktek usaha yang lazim dilakukan dalam rangka 

penyediaan produk dan jasa, serta mendukung kegiatan usaha kami. Kami 

akan melindungi informasi pribadi Anda dengan perlindungan keamanan yang 

sesuai dengan tingkat sensitivitas informasinya, untuk melindungi informasi 

dari akses pihak yang tidak berwenang, ataupun penyalahgunaan lainnya. 

Kami menggunakan atau mengungkapkan informasi pribadi Anda untuk 

maksud dan tujuan yang telah ditentukan, tujuan lain yang Anda izinkan, atau 

sebagaimana telah dipersyaratkan atau ditentukan oleh peraturan yang 

berlaku, seperti pengungkapan informasi kepada pihak reasuransi, agen atau 

perwakilan kami, dan pihak penyedia jasa kami. 

 

Selain dari data atau informasi pribadi, setiap informasi lain yang Anda 

kirimkan kepada Avrist melalui situs ini, melalui surat elektronik atau lainnya, 

termasuk data, pertanyaan, komentar, atau saran, akan dianggap sebagai 

informasi yang tidak bersifat rahasia dan akan menjadi milik Avrist. Informasi 

tersebut, dapat digunakan untuk tujuan apa pun, termasuk tetapi tidak 

terbatas pada perbanyakan, pengungkapan, transmisi, publikasi, dan 

penyiaran. Avrist bebas untuk menggunakan setiap ide, konsep, know-how, 

atau teknik yang terdapat dalam setiap informasi, selain dari data atau 

informasi pribadi, yang Anda kirimkan kepada Avrist melalui situs web ini atau 

melalui setiap media lainnya untuk tujuan apa pun, termasuk tetapi tidak 

terbatas pada pengembangan dan pemasaran produk-produk dengan 

menggunakan informasi tersebut. 

 

 


