
1 a. Paraf Davestpay.com:  ………….
b. Paraf Partner Afiliasi  :  …...……..

Syarat dan Ketentuan Umum Program AfiliasiDavestpay.com

1. Pendahuluan
1.1. Sekilas Davestpay.com. Davestpay.com merupakan suatu sistem dan platform yang menyediakan

layanan pembayaran PLN, PDAM, Telkom, BPJS, TV Berlangganan, Multifinance, Tiket Pesawat, Hotel,
Tiket Kereta Api dan sebagainya ("Produk dan jasa”) meialui situs internet yang dimiliki dan dikelola
oleh Perusahaan yaitu www.davestpay.com.

1.2. Sekilas Program Afiliasi. Program PartnerDavestpay.com merupakan program kemitraan ("Program
Afiliasi") yang terbuka bagi siapa saja yang berminat untuk berafiliasi dengan Davestpay.com, dan
memenuhi syarat hukum serta memenuhi syarat dan ketentuan yang ditetapkan, dari waktu ke waktu
oleh Perusahaan, termasuk tapi tidak terbatas pada Syarat dan Ketentuan Umum Program Afiliasi
Davestpay.com ini.

1.3. Prosedur Partisipasi. Untuk dapat tergabung secara resmi dan dapat memperoleh manfaat dari
Program Afiliasi Davestpay.com ini adalah sebagai berikut:
a. Mengisi Formulir Pendaftaran secara lengkap dan benar, diparaf setiap lembarnya dan

ditandatangani pada bagian yang tersedia disertai dengan dokumen kelengkapan yang
dipersyaratkan, dan ke alamat Perusahaan;

b. Perusahaan melakukan verifikasi, konfirmasi dan investigasi atas data dan informasi dalam
Formulir Permohonan serta menilai keiayakan partisipasi Partner Afiliasi dalam Program Afiliasi
termasuk kelayakan situs dan content Partner Afiliasi.

c. Persetujuan Perusahaan akan disampaikan melalui kurir ke alamat yang didaftarkan oleh
Pemohon; keputusan Perusahaan untuk menerima atau menolak (baik dengan atau tanpa
alasan) bersifat mutIak dan tidak dapat diganggu-gugat; Perusahaan tidak wajib menyebutkan
alasan dari penolakan tersebut.

1.4. Ketentuan Website Partner.
A. Konten Terlarang

a. Davestpay.com ingin untuk selalu patuh dan taat pada peraturan perundang-undangan
serta mendukung program internet sehat dan aman yang dicanangkan oleh Pemerintah RI;
dan juga menginginkan semua pihak yang terafiliasi dengan Davestpay.com untuk
melakukan hal yang sama.

b. DAVESTPAY.COM TIDAK INGIN DAN TIDAK MAU DIASOSIASIKAN, DICITRAKAN, DIKAITKAN,
DIHUBUNGKAN ATAU TERAFILIASI DENGAN SUATU WEBSITE YANG MENGANDUNG KONTEN YANG
DILARANG OLEH PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU, DAN DENGAN
DEMIKIAN MELARANG SIAPAPUN UNTUK MENGGUNAKAN API DAVESTPAY.COM DALAM WEBSITE
YANG (ATAS PENILAIAN MUTLAK DAVESTPAY.COM) DAPAT MENYEBABKAN DAVESTPAY.COM
MENJADI TERASOSIASI, TERCITRAKAN, TERKAITKAN, TERHUBUNGKAN ATAU TERAFILIASI DENGAN
KONTEN-KONTEN TERLARANG, TERMASUK TAPI TIDAK TERBATAS PADA: (I) PORNOGRAFI ATAU
MELANGGAR KESUSILAAN, PERJUDIAN, PENGHINAAN, FITNAH DAN/ATAU PENCEMARAN NAMA
BAIK, PEMERASAN DAN/ATAU PENGANCAMAN, (H) MENIMBULKAN, MENDORONG TIMBULNYA
ATAU MEMFASILITASI RASA KEBENCIAN, PERMUSUHAN, KETEGANGAN, ANTAR PERORANGAN,
PIHAK MANAPUN, ATAU SEKELOMPOK ORANG/PIHAK TERTENTU, BAIK BERDASARKAN SUKU,
AGAMA, RAS DAN ANTAR GOLONGAN (SARA), ATAUPUN GENDER ATAU ORIENTASI 5EKSUAL,
ASAL NEGARA, ETNIS, KEBANGSAAN, KETERBATASAN FISIK, KEYAKINAN (III) MELANGGAR HUKUM,
TERMASUK MELANGGAR PERATURAN HAK MILIK INTELEKTUAL (SALAH SATU DAN SELURUHNYA DISEBUT

"KONTEN TERLARANG").
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2 a. Paraf Davestpay.com:  ………….
b. Paraf Partner Afiliasi  :  …...……..

B. Website Terlarang.Davestpay.com telah rnengeluarkan banyak dana untuk memperkenalkan,
mempromosikan dan menjaga nama, merek dagang/jasa dan nama baik "Davestpay.com",
serta mem bangun dan memelihara website dengan look and feel, pewarnaan, pengaturan
layout, format dan komposisi yang unik dan khusus. Oleh karena itu, Partner Afiliasi diwajibkan
untuk:
a. MENGGUNAKAN NAMA DOMAIN SERTA MEREK DAGANG/JASA YANG SANGAT JELAS

BERBEDA, DAPAT DENGAN MUDAH DIBEDAKAN, DAN SAMA SEKALI TIDAK MEMILIKI KEMIRIPAN
DENGAN DAN TIDAK MENYERUPAI NAMA DOMAIN, MEREK DAGANG/JASA ATAUPUN LOGO
"DAVESTPAY.COM", BAIK PADA WEBSITE YANG DIDAFTARKAN OLEH PARTNER AFILIASI DALAM
FORMULIR PENDAFTARAN, ATAUPUN WEBSITE LAINNYA YANG DIMILIKI, DIKELOLA ATAU
DIKENDALIKAN OLEH PARTNER AFILIASI; ADAPUN PENENTUAN DAN PENILAIAN MENGENAI
PEMBEDAAN ATAU KEMIRIPAN ITU, MERUPAKAN HAK DAN WEWENANG MUTLAK
DAVESTPAY.COM;

b. MERANCANG, MEMBANGUN DAN MEMELIHARA LOOK AND FEEL, PEWARNAAN, PENGATURAN
LAYOUT, FORMAT DAN KOMPOSISI WEBSITE. YANG SANGAT JELAS BERBEDA, DAPAT DENGAN
MUDAH DIBEDAKAN, DAN SAMA SEKALI TIDAK NIEMILIKI KEMIRIPAN DENGAN DAN TIDAK
MENYERUPAI WEBSITE DAVESTPAY.COM; UNTUK MAKSUD KETENTUAN INI, FAKTOR PEMBEDA
DAN KEUNIKAN LOOK AND FEEL MENCAKUP, TAPI TIDAK TERBATAS PADA: TYPEFACE, FONT,
DESAIN, LAYOUT, CLICK BUTTON, BUTTON, BOXES, DAN BANNER.

2. Perikatan Hukum
2.1 Perikatan Hukum. Perjanjian Partner Afiliasi Davestpay.com ("Perjanjian ini") merupakan perikatan

kontrak yang timbul dari Formulir Pendaftaran yang diajukan oleh Partner Afiliasi dan persetujuan
Perusahaan atasFormulir Pendaftaran Pendaftaran, sehingga mengikat antara PT. HENSEL DAVEST
INDONESIA, perseroan terbatas yang berkantor pusat di EightyEight Kasablanka Tower Lt.28C Jalan
Casablanca Raya Kav.88 Jakarta Selatan - DKI Jakarta 12870, Indonesia (selanjutnya disebut
"Perusahaan", "GTN" atau "Kami") dan PEMOHON yang mengajukan Formulir Permohonan (selanjutnya
disebut "Anda" atau "Partner Afiliasi");

3. Program Afiliasi
3.1. Program Afiliasi. Partner Afiliasi dengan ini mengikat diri dan setuju untuk berpartisipasi dalam Program

Afiliasi yang diselenggarakan oleh Perusahaan. Perusahaan memberi kepada Partner Afiliasi, hak
yang bersifat tidak eksklusif, tidak dapat dialihkan, dan dapat dicabut kembali, untuk membuat
tautan ("Link") ke situs Perusahaan untuk tujuan mentautkan (Link) situs Partner Afiliasi dengan situs
Perusahaan.
a. Link tersebut juga digunakan untuk mengidentifikasi situs Partner Afiliasi sebagai peserta dalam

Program Afiliasi.
b. Partner Afiliasi tidak boleh mengubah, memodifikasi atau mengganti tautan (Link) dengan cara

apapun.
c. Perusahaan dapat mencabut lisensi Partner Afiliasi setiap saat dengan pemberitahuan tertulis.
d. Secara tegas dilarang untuk mengasosiasikan Link dengan Konten Teriarang, dalam format,

bentuk dan tampilan apapun.
e. Secara tegas dilarang untuk mengasosiasikan Link dengan website yang tidak memenuhi syarat

atau melanggar ketentuan website Teriarang sebagaimana dijelaskan dalam butir 1.4.b diatas.
3.2. Non-Eksklusif. Partisipasi Partner Afiliasi dalam Program Afiliasi bersifat tidak eksklusif dan sudah atau

akan ada Partner Afiliasi lainnya yang berpartisipasi dalam Program Afiliasi.
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3 a. Paraf Davestpay.com:  ………….
b. Paraf Partner Afiliasi  :  …...……..

4. Masa Berlaku dan Pengakhiran.
4.1 Masa Berlaku. Perjanjian ini mulai berlaku sejak tanggal persetujuan Perusahaan ("Tanggal Efektif")

atas formulir permohonan yang diajukan oleh Partner Afiliasi, untuk jangka waktu awal yang berakhir
pada tanggal 31 Desember pada tahun yang sama, dan selanjutnya jangka waktu awal tersebut
diperpanjang secara otomatis untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan berikutnya (Jangka Waktu
Awal dan Perpanjangan tersebut sampai dengan pengakhiran disebut "Masa Berlaku").

4.2 Pengakhiran.
a. Setiap Saat: Salah satu Pihak dalam Perjanjian ini dapat mengakhiri Perjanjian ini setiap saat, baik

dengan atau tanpa alasan, dengan pemberitahuan tertulis yang disampaikan kepada Pihak
lainnya, sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengakhiran. Walaupun
demikian, Davestpay.com mencadangkan hak untuk mengakhiri Perjanjian ini seketika dengan
pemberitahuan tertulis, dalam hal pelanggaran atas ketentuan material dalam Perjanjian ini.

b. Tidak Aktif: Perusahaan berhak untuk mengakhiri Perjanjian ini:
1. Jika Partner Afiliasi selama kurun waktu 3 (tiga) bulan berturut-turut tidak memenuhi Key

Performance Indicator (KPI) yang berlaku, diantaranya berdasarkan ratio transaksi;
2. Jika tidak melakukan deposit dalam 3 (tiga) bulan berturut-turut.

c. Kelayakan Situs Partner Afiliasi. Jika dikemudian hari situs Partner Afiliasi dinilai Perusahaan tidak
lagi layak atau tidak memenuhi syarat untuk partisipasi dalam Program Afiliasi, dan Partner Afiliasi,
maka Perusahaan dapat mengakhiri Perjanjian ini.

4.3 Konsekuensi Pengakhiran. Pada saat berakhirnya Perjanjian ini, semua hak-hak dan kewajiban-
kewajiban Partner Afiliasi dalam Perjanjian ini turut berakhir dan Partner Afiliasi wajib menghentikan
segala bentuk kegiatan yang terkait dengan Program Afiliasi.

4.4 Hak Pengakhiran Bersifat Mutlak. Hak untuk mengakhiri Perjanjian ini bersifat mutlak, dan tidak
menimbulkan tanggung-jawab apapun baik Partner Afiliasi ataupun Perusahaan. Partner Afiliasi dan
Perusahaan dengan ini saling melepaskan pihak lainnya dari segala bentuk pertanggung-jawaban
atas pengakhiran Perjanjian ini, kecuali atas kewajiban Perusahaan atas hak Partner Afiliasi yang
telah timbul sebelum tanggal efektif pengakhiran tersebut.

4.5 Pasal 1266 dan Pasal 1267 KUHPerdata. Baik Perusahaan maupun Partner Afiliasi dengan ini secara
tegas mengesampingkan ketentuan dalam Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang Undang Hukum
Perdata, pengesampingan mana hanya sejauh persyaratan putusan hakim yang berwenang untuk
memberlakukan pengakhiran Perjanjian ini.

5. Kewajiban-Kewajiban
5.1 Kewajiban Perusahaan. Tanpa mengesampingkan ataupun mengurangi kewajiban-kewajiban

lainnya yang tercantum dalam Perjanjian ini, Perusahaan berkewajiban sebagai berikut:
a. Membayar Komisi ke Partner Afiliasi, sesuai dengan ketentuan Komisi penjualan yang ditetapkan

dari waktu ke waktu oleh Perusahaan, atas setiap transaksi pemesanan yang lengkap dan sukses
("Transaksi Sukses"), yang berasal dari situs Partner Afiliasi, dan dengan cara pembayaran
sebagaimana diatur dalam pasal 6 dibawah ini.

5.2 Kewajiban Partner Afiliasi. Tanpa mengesampingkan ataupun mengurangi kewajiban-kewajiban
lainnya yang tercantum dalam Perjanjian ini, Partner Afiliasi berkewajiban-kewajiban sebagai berikut:
a. Menempatkan dan menampilkan banner dan/atau text link Perusahaan di situs Partner Afiliasi,

sesuai arahan dan ketentuan yang ditetapkan Perusahaan dari waktu ke waktu.
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b. Memperhatikan dan menghormati hak-hak eksklusif yang dimiliki Perusahaan terhadap segala
ide, metode, dan hak milik intelektual yang terkandung dalam situs Perusahaan, Program Afiliasi,
system, infrastruktur Perusahaan.

c. Menghentikan segala bentuk promosi Perusahaan pada tanggal masa promosi tersebut berakhir,
dan setuju untuk melepas segala bentuk Komisi yang timbul setelah tanggal promosi tersebut, jika
Partner Afiliasi melanjutkan promosi.

d. Bertanggung-jawab sendiri atas segala resiko, ongkos dan biaya yang diperlukan untuk
pengembangan, operasional dan pemeliharaan situs Partner Afiliasi serta atas semua materi
yang tertera atau terpampang dalam situs Partner Afiliasi.

e. Memastikan bahwa semua materi yang terpampang pada situs Partner Afiliasi tidak melanggar
hukum dan tidak melanggar hak milik pihak ketiga manapun. Partner Afiliasi melepaskan
Perusahaan dan Perusahaan tidak menanggung segala bentuk tanggung-jawab dan kerugian
sehubungan atas materi apapun yang tercantum atau terkandung dalam situs Partner Afiliasi.

f. Mengganti-rugi, melindungi dan tidak melibatkan Perusahaan dari segala tuntutan, gugatan,
kerugian dan biaya yang terkait dengan pengembangan, operasional dan konten situs Partner
Afiliasi.

g. Memastikan bahwa situs mitra tidak memiliki kemiripan ataupun menyerupai dengan tampilan
situs Perusahaan atau dengan cara lainnya membuat orang menilai bahwa situs mitra
merupakan bagian dari Perusahaan.

h. Jika ada tautan Konten Terlarang dalam situs mitra yang merujuk be situs Perusahaan,
Perusahaan mencadangkan hak untuk mengambil tindakan hukum terhadap Partner Afiliasi dan
Partner Afiliasi wajib mengembalikan semua Komisi yang diperoleh dari kami sebagai akibat dari
link tersebut be Perusahaan.

i. Mematuhi semua peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan memperoleh semua izin,
lisensi dan persetujuan yang diperlukan untuk melaksanakan Perjanjian ini.

j. Melaksanakan Perjanjian ini dengan cara yang memberi manfaat bagi Perusahaan serta reputasi
bisnis kami. Partner Afiliasi tidak bolah menampilkan nama, produk atau jasa, logo atau merek
dagang kami secara negatif dengan cara apapun.

k. Membuat pernyataan mengenai Produk atau Jasa Perusahaan dengan cara-cara yang
bertentangan atau tidak konsisten dengan penjelasan Produk atau Jasa yang bersangkutan,
kinerja, spesifikasi, fitar atau fungsionalitas, sebagaimana dipublikasi atau dicantumkan oleh
Perusahaan atau membuat jaminan ataupun pernyataan apapun dengan mengatas namakan
Perusahaan.

l. Flarus selalu dan secara berkesinambungan mencantumkan peringatan hak cipta dan merek
dagang Perusahaan dalam setiap materi pemasaran, artikel atau tulisan bentuk apapun, tanpa
perubahan.

6. Komisi Penjualan
6.1 Tidak ada Jaminan Komisi. Perusahaan tidak pernah menyatakan atau menjamin potensi

pendapatan yang dapat dihasilkan dari partisipasi atas Program Afiliasi ini dan secara khusus
menyangkal setiap dan semua jaminan yang terkait dengan potensi pendapatan dari Program
Afiliasi.

6.2 Komisi. Perusahaan setuju untuk membayarkan imbal-jasa kepada Partner Afiliasi dengan ketentuan
sebagai berikut:

a. Komisi yang dibayarkan adalah dalam jumlah atau prosentasi yang ditetapkan dari waktu be
waktu oleh Perusahaan ("Komisi"), yang terlacak pada Online Tracking System Perusahaan berasal
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dari link Situs Mitra dan merupakan suatu Penjualan Sukses. Komisi tersebut merupakan obyek
pajak menurut peraturan pajak yang berlaku. Oleh karena itu, Partner Afiliasi setuju dalam hal ini
untuk memberi izin kepada Perusahaan untuk menerapkan sistem perpajakan yang benar
menurut peraturan pajak yang berlaku di Indonesia atas Komisi tersebut.

b. Perusahaan berhak untuk mengubah stuktur tarif Komisi, berdasarkan kebijaksanaannya sendiri,
dengan pemberitahuan tertulis sekurang-kurangnya 30 hari kalender sebelum berlakunya struktur
tarif baru; Perusahaan dapat menawarkan bonus dan insentif penjualan, dari waktu ke waktu.

c. Partner Afiliasi menyadari dan mengerti sepenuhnya bahwa tidak setiap penjualan yang berasal
dari Situs Mitra dapat memenuhi syarat sebagai Penjualan Sukses. Penjualan dinyatakan sukses
apabila pembayaran penuh telah diterima oleh Perusahaan, dan Produk dan Jasa tersebut tidak
diretur, tidak dikembalikan dan tidak direfund.

d. Perusahaan mempunyai wewenang dan kebijaksanaan mutlak dalam penghitungan Komisi.
Semua data dan informasi yang diperlukan yang merupakan syarat dari penghitungan Komisi
mendasarkan hanya pada data dan informasi yang ada pada Perusahaan, walaupun Partner
Afiliasi mungkin mempunyai data dan informasi berbeda yang berasal dari sumber lain.

e. Partner Afiliasi hanya berhak untuk memperoleh Komisi penjualan atas Transaksi Sukses yang terjadi
dalam Masa Berlaku.

f. Perusahaan akan memeriksa semua transaksi pemesanan dan penjualan yang dirujuk oleh Partner
Afiliasi, guna memastikan keabsahannya dan menentukan Penjualan Sukses.

6.3 Pembayaran Komisi. Jumlah Komisi dihitung dan dikumpulkan dari tanggal 1 (atau Tanggal Efektif
untuk bulan pertama) sampai dengan tanggal terakhir di bulan yang bersangkutan ("bulan
transaksi"). Jumlah Komisi yang sudah terkumpul dalam bulan transaksi dapat diserahkan dan
dibayarkan oleh Perusahaan ke Partner Afiliasi, dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Jumlah Komisi terkumpul sudah mencapai Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) ; Jika belum mencapai
Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) maka akan terus dikumpulkan dan dicatat dalam akun Partner
Afiliasi;

b. Jumlah Komisi yang dapat dibayarkan akan dikurangi jumlah yang dinilai oleh Perusahaan, atas
kebijaksanaannya sendiri: (i) tidak secara sah diperoleh dari penggunaan link pada situs Partner
Afiliasi atau (ii) nilai Komisi yang telah dibayarkan sebelumnya atas suatu penjualan dari Produk
dan Jasa yang diretur, dibatalkan oleh pembeli atau di-refund kepada pembeli;

c. Partner Afiliasi mengajukan permintaan withdraw atau move to deposit (untuk Distribution Online
Davestpay.com Agent system) ("Instruksi Penarikan") setelah bulan transaksi, dan jumlah komisi
yang dapat dibayar telah lebih dari Rp.100.000 (seratus ribu rupiah). Instruksi Penarikan dijalankan
oleh Perusahaan pada hari pembayaran yang ditetapkan oleh Perusahaan (saat ini pada hari
Rabu, namun jika berubah akan diumumkan oleh Perusahaan), dalam minggu berikutnya setelah
Instruksi Penarikan diterima oleh Perusahaan. Komisi hanya akan dibayarkan melalui bank transfer
be rekening bank yang didaftarkan oleh Partner Afiliasi pada Formulir Pendaftaran.

d. Jika Perjanjian ini berakhir karena sebab apapun, maka Perusahaan akan membayarkan setiap
jumlah Komisi yang terkumpul sampai dengan tanggal pengakhiran tersebut.

6.4 Komisi Yang Dipertanyakan;
a. Partner Afiliasi berhak untuk mempertanyakan, atas dasar itikad baik, perhitungan pembayaran

Komisi yang dibayarkan oleh Perusahaan, dengan mengajukannya kepada Perusahaan dalam
batas waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak menerima laporan pembayaran, dengan
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6 a. Paraf Davestpay.com:  ………….
b. Paraf Partner Afiliasi  :  …...……..

1. Alasan untuk mempertanyakan Pembayaran;
2. Nomor referensi dan tanggal / periode Pembayaran, serta jumlah spesifik yang dipertanyakan;
3. Bukti-bukti tertulis yang dapat mendukung pertanyaan Pelanggan;

dan selanjutnya Perusahaan dan Partner Afiliasi akan berusaha, berdasarkan itikad baik, untuk
menyelesaikannya dalam waktu 5 hari kerja sejak tanggal diajukannya pertanyaan tersebut;

b. Apabila pembayaran yang dipertanyakan oleh Pelanggan tidak dapat diselesaikan dalam batas
waktu tersebut, maka pembayaran Komisi merujuk pada Online Tracking System, dengan
ketentuan apabila kemudian terbukti adanya kesalahan perhitungan, maka kesalahan
perhitungan tersebut akan diperhitungkan terhadap Komisi dibulan yang bersangkutan dalam
bentuk kredit/debit Komisi.

7. Online Tracking System
7.1 Last Affiliate Wins. Perusahaan menggunakan sistem "last affiliate wins", dimana pengguna Internet

yang bersangkutan dikaitkan dengan situs afiliasi terakhir yang dikunjungi oleh pengguna sebelum
masuk ke situs Perusahaan dan melengkapi transaksi dengan Perusahaan. Contohnya, pengguna
mengunjungi "Partner Afiliasi A"; kemudian masuk ke Perusahaan namun tanpa melengkapi transaksi;
lalu kemudian mengunjungi "Partner Afiliasi B" yang akhirnya masuk ke Perusahaan lagi don kali ini
melakukon pemesanan. Dalam hal ini maka pelanggan dikaitkan dengan "Partner Afiliasi B", dan
Komisi dibayarkan ke "Partner Afiliasi B".

7.2 Online Tracking System.
a. Program Afiliasi akan melacak setiap rujukan dengan menggunakan metodologi, technology dan

system khusus ("Online Tracking System") yang berkomunikasi dengan URL yang ditetapkan dalam
Formulir Pendaftaran. Komisi dilacak dengan menggunakan cookies. Dalam hal-hal tertentu, tidak
dimungkinkan untuk melacak traffic dari situs Partner Afiliasi ke Perusahaan, karma pengunjung
menggunakan software yang memblokir cookie. Perusahaan hanya akan membayar Komisi atas
rujukan yang bisa di lacak balik ke Partner Afiliasi menggunakan Online Tracking System.

b. Perusahaan berupaya sebaik-baiknya dengan menggunakan Online Tracking System untuk
memastikan pelacakan dilakukan secara akurat terhadap rujukan yang dibuat oleh Partner Afiliasi.
Partner Afiliasi sebaliknya juga wajib memastikan bahwa URLnya memenuhi seluruh persyaratan,
spesifikasi dan format teknis yang ditetapkan oleh Perusahaan, sebagai syarat untuk pelacakan
secara akurat atas rujukan. Walaupun demikian Partner Afiliasi memahami dan setuju bahwa
Online Tracking System yang diterapkan oleh Perusahaan tidaklah 100% aman dan ada kondisi-
kondisi tertentu dimana rujukan tidak di kreditkan ke Partner Afiliasi misalkan:
1. Partner Afiliasi tidak menggunakan spesifikasi dan format yang benar dalam penggunaan URL

dalam promosi, web page link, banner ads, etc;
2. Pengunjung atau calon pembeli menggunakan software yang memblokir cookie.
3. Tindakan yang disengaja atau tidak disengaja oleh pelanggan untuk memanipulasi URL

sehingga Online Tracking System tidak dapat secara akurat melacak rujukan.
4. Bugs, clitches atau crashes dari Online Tracking System yang mengakibatkannya tidak mampu

secara akurat melacak rujukan untuk suatu periode waktu tertentu.
5. Bencana alam yang mengakibatkan hilangnya data dalam komputer dan media back-up

yang menyimpan informasi tentang Komisi.
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7 a. Paraf Davestpay.com:  ………….
b. Paraf Partner Afiliasi  :  …...……..

c. Partner Afiliasi tidak akan menuntut Perusahaan untuk bertanggung-jawab dengan memberi
kompensasi untuk setiap Komisi yang dituntut yang tidak terlacak atau terekam oleh Online
Tracking System.

8. Kerahasiaan Data dan Informasi
8.1 Pemberian Informasi. Perusahaan (sebagai "Perusahaan") dapat sewaktu-waktu memberi kepada

Partner Afiliasi (sebagai "Partner Afiliasi") suatu informasi yang bersifat rahasia, seperti: penjelasan
material, spesifikasi, data penjualan, kebijaksanaan dan praktek bisnis Perusahaan, atau informasi
lainnya yang ditandai dengan klasifikasi "rahasia", selain daripada informasi, materi atau data: (i)
yang saat diterima Partner Afiliasi sudah menjadi milik publik (public domain) tanpa adanya
pelanggaran di Partner Afiliasi; atau (ii) dikembangkan sendiri oleh Partner Afiliasi;

8.2 Larangan Pengungkapan. Partner Afiliasi dilarang untuk mengungkapkan Informasi Rahasia ke pihak
lain dan Partner Afiliasi wajib menjaga dan mencegah bocornya Informasi Rahasia;

8.3 Penggunaan Informasi. Partner Afiliasi berjanji bahwa Informasi Rahasia hanya digunakan oleh Partner
Afiliasi, semata-mata untuk kepentingan dan tujuan pelaksanaan Perjanjian ini saja.

9. Hak Milik Intelektual
9.1 Kepemilikan. Perusahaan adalah pemilik (atau pemegang lisensi) atas semua hak, kepemilikan, dan

kepentingan pada dan dalam:
1. setiap Produk dan Jasa berikut dengan semua ide, konsep, metodologi, format, spesifikasi, dan

semua know-how lainnya yang disediakan oleh Perusahaan dalam kaitannya dengan
Davestpay.com dan Program Afiliasi,

2. setiap hak paten, hakcipta, merek dagang, rahasia dagang, dan setiap hak milik intelektual
lainnya

9.2 Perlindungan HAKI. Produk dan Jasa yang tersedia pada situs Perusahaan dilindungi oleh peraturan
perundang-undangan yang mengatur hak cipta, merek dagang, rahasia dagang, dan hak milik
intelektual lainnya yang tersedia terhadap Produk dan Jasa. Partner Afiliasitidak memperoleh hak,
kepemilikan ataupun kepentingan apapun dalam dan terhadap Produk dan Jasa yang tersedia
pada situs Perusahaan berdasarkan Perjanjian ini.

10. Jaminan-Jaminan:
10.1 Jaminan Partner Afiliasi. Partner Afiliasi menyatakan dan menjamin:

a. Perjanjian ini merupakan kewajiban yang sah dan mengikat serta dapat diberlakukan terhadap
Partner Afiliasi sesuai dengan persyaratan yang diatur.

b. Pengembangan, operasional, dan kontent situs Partner Afiliasi tidak dan tidak akan melanggar hak
cipta, merek dagang, ataupun hak-hak milik pihak ketiga.

10.2 Tidak ada Jaminan Perusahaan. Perusahaan tidak memberi jaminan dalam bentuk apapun terkait
dengan situs Perusahaan ataupun Program Afiliasi termasuk Online Tracking System, yang semuanya
diselenggarakan dan dioperasikan "sebagaimana adanya" (atau "As Is"), baik jaminan yang tersirat
maupun tersurat (termasuk tapi tidak terbatas pada jaminan kelayakan untuk kemitraan, bebas
pelanggaran pihak ketiga, ataupun jaminan tersirat lainnya yang timbul dad pelaksanaan Perjanjian
ini). Sebagai tambahan lagi, Perusahaan tidak menjamin bahwa kegiatan operational dari situs
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Perusahaan akan berjalan tanpa gangguan ataupun tanpa kesalahan, dan Perusahaan tidak
bertanggung-jawab atas setiap gangguan dan kesalahan yang terjadi.

10.3 Batasan Tanggung-Jawab. Dalam hal dan dengan alasan apapun, Perusahaan tidak bisa dan
tidak akan menanggung kerugian apapun yang bersifat immateril, balk bersifat tidak langsung,
insidential atau konsekuensial, ataupun kerugian yang mungkin timbul akibat hilangnya pendapatan,
tidak tercapainya keuntungan, atau hilangnya data, yang mungkin timbul dari atau berkaitan
dengan Perjanjian ini atau Program Afiliasi, walaupun Perusahaan telah dinasehati sebelumnya
mengenai kemungkinan terjadinya kerugian tersebut. Adapun tanggung-jawab Perusahaan untuk
menanggung suatu kerugian secara keseluruhan tidak lebih dari total Komisi yang dihasilkan oleh
Partner Afiliasi dalam waktu 3 (tiga) bulan sebelum timbulnya kerugian tersebut.

11. Ketentuan Lain-Lain
11.1 Perubahan. Perusahaan dapat setiap saat mengubah satu atau lebih ketentuan dalam Perjanjian

ini, dengan pemberitahuan tertulis sekurang-kurangnya 30 hari sebelum tanggal berlaku efektif. Jika
perubahan tersebut tidak dapat disetujui oleh Partner Afiliasi, maka Partner Afiliasi dapat mengakhiri
Perjanjian in pada tanggal efektif perubahan, dengan pemberitahuan tertulis ke Perusahaan.
Namur jika Partner Afiliasi tidak menyampaikan pemberitahuan akan pengakhiran tersebut, atau
melanjutkan partisipasinya dalam Program Afiliasi, maka setiap perubahan tersebut akan berlaku
dan mengikat terhadap Partner Afiliasi.

11.2 Kontraktor independen. Hubungan hukum antara Perusahaan dan Partner Afiliasi merupakan
hubungan kontrak independen yang timbul dari Perjanjian ini, dan tidak bisa diartikan perjalinan
hubungan persekutuan, usaha patungan, franchise ataupun ketenaga-kerjaan. Partner Afiliasi tidak
berhak dan tidak berwenang untuk membuat perikatan dengan pihak ketiga manapun, untuk dan
atas nama ataupun mewakili Perusahaan.

11.3 Investigasi Independent. Partner Afiliasi mengakui bahwa Partner Afiliasi telah membaca Perjanjian
ini dan setuju dengan semua persyaratan dan ketentuannya. Partner Afiliasi telah secara
independent mengevaluasi keinginan untuk partisipasi dalam Program Afiliasi Perusahaan dan tidak
bergantung pada jaminan atau pernyataan se lain daripada yang tercantum dalam Perjanjian ini.

11.4 Fraud. Jika Partner Afiliasi melakukan fraud atau penyalah-gunaan informasi sehubungan dengan
perujukan ke Davestpay.com, maka Perjanjian ini akan diakhiri seketika. Sebagai tambahan, Partner
Afiliasi bertanggung-jawab ke Perusahaan untuk setiap dan semua kerugian yang dialami oleh
Perusahaan sebagai akibat dari tindakan tersebut.

11.5 Pengalihan. Baik Perjanjian ini ataupun setiap hak, kepentingan, tugas atau kewajiban, tidak boleh
di alihkan, dipindah-tangankan atau didelegasikan ke pihak lain tanpa persetujuan tertulis
sebelumnya dari Perusahaan. Setiap pengalihan atau delegasi oleh Partner Afiliasi tanpa
persetujuan tertulis tersebut, tidak berlaku. Perusahaan dapat mengalihkan Perjanjian ini dengan
pemberitahuan tertulis ke Partner Afiliasi. Perjanjian ini berlaku terhadap setiap pihak dan setiap
penerus dan penerima pengalihannya.

11.6 Hukum yang Mengatur. Perjanjian ini tunduk pada dan diatur sesuai dengan hukum dan peraturan
perundang-undangan yang berlaku di negara Republik Indonesia.

11.7 Pengabaian Ketentuan. Jika Perusahaan memberlakukan suatu ketentuan dalam Perjanjian ini
sehubungan dengan prestasi Partner Afiliasi, maka hal tersebut tidak dapat diartikan sebagai
pengabaian dari hak-hak Perusahaan untuk mem berlakukannya terhadap Partner Afiliasi.

11.8 Pemisahan. Jika suatu ketentuan dalam Perjanjian ini tidak dapat diberlakukan, maka ketentuan
yang tidak dapat diberlakukan tersebut akan dianggap tidak ada dalam Perjanjian ini, dan sisanya
tetap berlaku penuh dan mengikat Para Pihak.

8 a. Paraf Davestpay.com:  ………….
b. Paraf Partner Afiliasi  :  …...……..

Perusahaan akan berjalan tanpa gangguan ataupun tanpa kesalahan, dan Perusahaan tidak
bertanggung-jawab atas setiap gangguan dan kesalahan yang terjadi.

10.3 Batasan Tanggung-Jawab. Dalam hal dan dengan alasan apapun, Perusahaan tidak bisa dan
tidak akan menanggung kerugian apapun yang bersifat immateril, balk bersifat tidak langsung,
insidential atau konsekuensial, ataupun kerugian yang mungkin timbul akibat hilangnya pendapatan,
tidak tercapainya keuntungan, atau hilangnya data, yang mungkin timbul dari atau berkaitan
dengan Perjanjian ini atau Program Afiliasi, walaupun Perusahaan telah dinasehati sebelumnya
mengenai kemungkinan terjadinya kerugian tersebut. Adapun tanggung-jawab Perusahaan untuk
menanggung suatu kerugian secara keseluruhan tidak lebih dari total Komisi yang dihasilkan oleh
Partner Afiliasi dalam waktu 3 (tiga) bulan sebelum timbulnya kerugian tersebut.

11. Ketentuan Lain-Lain
11.1 Perubahan. Perusahaan dapat setiap saat mengubah satu atau lebih ketentuan dalam Perjanjian

ini, dengan pemberitahuan tertulis sekurang-kurangnya 30 hari sebelum tanggal berlaku efektif. Jika
perubahan tersebut tidak dapat disetujui oleh Partner Afiliasi, maka Partner Afiliasi dapat mengakhiri
Perjanjian in pada tanggal efektif perubahan, dengan pemberitahuan tertulis ke Perusahaan.
Namur jika Partner Afiliasi tidak menyampaikan pemberitahuan akan pengakhiran tersebut, atau
melanjutkan partisipasinya dalam Program Afiliasi, maka setiap perubahan tersebut akan berlaku
dan mengikat terhadap Partner Afiliasi.

11.2 Kontraktor independen. Hubungan hukum antara Perusahaan dan Partner Afiliasi merupakan
hubungan kontrak independen yang timbul dari Perjanjian ini, dan tidak bisa diartikan perjalinan
hubungan persekutuan, usaha patungan, franchise ataupun ketenaga-kerjaan. Partner Afiliasi tidak
berhak dan tidak berwenang untuk membuat perikatan dengan pihak ketiga manapun, untuk dan
atas nama ataupun mewakili Perusahaan.

11.3 Investigasi Independent. Partner Afiliasi mengakui bahwa Partner Afiliasi telah membaca Perjanjian
ini dan setuju dengan semua persyaratan dan ketentuannya. Partner Afiliasi telah secara
independent mengevaluasi keinginan untuk partisipasi dalam Program Afiliasi Perusahaan dan tidak
bergantung pada jaminan atau pernyataan se lain daripada yang tercantum dalam Perjanjian ini.

11.4 Fraud. Jika Partner Afiliasi melakukan fraud atau penyalah-gunaan informasi sehubungan dengan
perujukan ke Davestpay.com, maka Perjanjian ini akan diakhiri seketika. Sebagai tambahan, Partner
Afiliasi bertanggung-jawab ke Perusahaan untuk setiap dan semua kerugian yang dialami oleh
Perusahaan sebagai akibat dari tindakan tersebut.

11.5 Pengalihan. Baik Perjanjian ini ataupun setiap hak, kepentingan, tugas atau kewajiban, tidak boleh
di alihkan, dipindah-tangankan atau didelegasikan ke pihak lain tanpa persetujuan tertulis
sebelumnya dari Perusahaan. Setiap pengalihan atau delegasi oleh Partner Afiliasi tanpa
persetujuan tertulis tersebut, tidak berlaku. Perusahaan dapat mengalihkan Perjanjian ini dengan
pemberitahuan tertulis ke Partner Afiliasi. Perjanjian ini berlaku terhadap setiap pihak dan setiap
penerus dan penerima pengalihannya.

11.6 Hukum yang Mengatur. Perjanjian ini tunduk pada dan diatur sesuai dengan hukum dan peraturan
perundang-undangan yang berlaku di negara Republik Indonesia.

11.7 Pengabaian Ketentuan. Jika Perusahaan memberlakukan suatu ketentuan dalam Perjanjian ini
sehubungan dengan prestasi Partner Afiliasi, maka hal tersebut tidak dapat diartikan sebagai
pengabaian dari hak-hak Perusahaan untuk mem berlakukannya terhadap Partner Afiliasi.

11.8 Pemisahan. Jika suatu ketentuan dalam Perjanjian ini tidak dapat diberlakukan, maka ketentuan
yang tidak dapat diberlakukan tersebut akan dianggap tidak ada dalam Perjanjian ini, dan sisanya
tetap berlaku penuh dan mengikat Para Pihak.

8 a. Paraf Davestpay.com:  ………….
b. Paraf Partner Afiliasi  :  …...……..

Perusahaan akan berjalan tanpa gangguan ataupun tanpa kesalahan, dan Perusahaan tidak
bertanggung-jawab atas setiap gangguan dan kesalahan yang terjadi.

10.3 Batasan Tanggung-Jawab. Dalam hal dan dengan alasan apapun, Perusahaan tidak bisa dan
tidak akan menanggung kerugian apapun yang bersifat immateril, balk bersifat tidak langsung,
insidential atau konsekuensial, ataupun kerugian yang mungkin timbul akibat hilangnya pendapatan,
tidak tercapainya keuntungan, atau hilangnya data, yang mungkin timbul dari atau berkaitan
dengan Perjanjian ini atau Program Afiliasi, walaupun Perusahaan telah dinasehati sebelumnya
mengenai kemungkinan terjadinya kerugian tersebut. Adapun tanggung-jawab Perusahaan untuk
menanggung suatu kerugian secara keseluruhan tidak lebih dari total Komisi yang dihasilkan oleh
Partner Afiliasi dalam waktu 3 (tiga) bulan sebelum timbulnya kerugian tersebut.

11. Ketentuan Lain-Lain
11.1 Perubahan. Perusahaan dapat setiap saat mengubah satu atau lebih ketentuan dalam Perjanjian

ini, dengan pemberitahuan tertulis sekurang-kurangnya 30 hari sebelum tanggal berlaku efektif. Jika
perubahan tersebut tidak dapat disetujui oleh Partner Afiliasi, maka Partner Afiliasi dapat mengakhiri
Perjanjian in pada tanggal efektif perubahan, dengan pemberitahuan tertulis ke Perusahaan.
Namur jika Partner Afiliasi tidak menyampaikan pemberitahuan akan pengakhiran tersebut, atau
melanjutkan partisipasinya dalam Program Afiliasi, maka setiap perubahan tersebut akan berlaku
dan mengikat terhadap Partner Afiliasi.

11.2 Kontraktor independen. Hubungan hukum antara Perusahaan dan Partner Afiliasi merupakan
hubungan kontrak independen yang timbul dari Perjanjian ini, dan tidak bisa diartikan perjalinan
hubungan persekutuan, usaha patungan, franchise ataupun ketenaga-kerjaan. Partner Afiliasi tidak
berhak dan tidak berwenang untuk membuat perikatan dengan pihak ketiga manapun, untuk dan
atas nama ataupun mewakili Perusahaan.

11.3 Investigasi Independent. Partner Afiliasi mengakui bahwa Partner Afiliasi telah membaca Perjanjian
ini dan setuju dengan semua persyaratan dan ketentuannya. Partner Afiliasi telah secara
independent mengevaluasi keinginan untuk partisipasi dalam Program Afiliasi Perusahaan dan tidak
bergantung pada jaminan atau pernyataan se lain daripada yang tercantum dalam Perjanjian ini.

11.4 Fraud. Jika Partner Afiliasi melakukan fraud atau penyalah-gunaan informasi sehubungan dengan
perujukan ke Davestpay.com, maka Perjanjian ini akan diakhiri seketika. Sebagai tambahan, Partner
Afiliasi bertanggung-jawab ke Perusahaan untuk setiap dan semua kerugian yang dialami oleh
Perusahaan sebagai akibat dari tindakan tersebut.

11.5 Pengalihan. Baik Perjanjian ini ataupun setiap hak, kepentingan, tugas atau kewajiban, tidak boleh
di alihkan, dipindah-tangankan atau didelegasikan ke pihak lain tanpa persetujuan tertulis
sebelumnya dari Perusahaan. Setiap pengalihan atau delegasi oleh Partner Afiliasi tanpa
persetujuan tertulis tersebut, tidak berlaku. Perusahaan dapat mengalihkan Perjanjian ini dengan
pemberitahuan tertulis ke Partner Afiliasi. Perjanjian ini berlaku terhadap setiap pihak dan setiap
penerus dan penerima pengalihannya.

11.6 Hukum yang Mengatur. Perjanjian ini tunduk pada dan diatur sesuai dengan hukum dan peraturan
perundang-undangan yang berlaku di negara Republik Indonesia.

11.7 Pengabaian Ketentuan. Jika Perusahaan memberlakukan suatu ketentuan dalam Perjanjian ini
sehubungan dengan prestasi Partner Afiliasi, maka hal tersebut tidak dapat diartikan sebagai
pengabaian dari hak-hak Perusahaan untuk mem berlakukannya terhadap Partner Afiliasi.

11.8 Pemisahan. Jika suatu ketentuan dalam Perjanjian ini tidak dapat diberlakukan, maka ketentuan
yang tidak dapat diberlakukan tersebut akan dianggap tidak ada dalam Perjanjian ini, dan sisanya
tetap berlaku penuh dan mengikat Para Pihak.



9 a. Paraf Davestpay.com:  ………….
b. Paraf Partner Afiliasi  :  …...……..

Peraturan Davestpay.com untuk API

1. Pendahuluan
1.1 Terima kasih atas minat anda untuk mengembangkan program diatas platform Davestpay.com. PT.

Hensel Davest Indonesia (selanjutnya disebut "Kami" atau "Perusahaan") berharap masyarakat secara
umum dapat menggunakan API kami untuk membangun program aplikasi yang hebat, namun
sebelumnya kami ingin menyampaikan beberapa aturan mengenai API Davestpay.com yang perlu
anda ketahui dan setujui.

1.2 Peraturan Davestpay.com untuk API ini (selanjutnya disebut "Aturan API") berlaku terhadap siapa saja
(selanjutnya disebut "Anda" atau "Pengguna API") yang menggunakan API Davestpay.com. Aturan
API ini tunduk pada dan menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian,
syarat dan ketentuan, serta perikatan lainnya (selanjutnya disebut "Kontrak") antara Anda dengan
Perusahaan, yang mana Davestpay.com member' akses ke Anda untuk menggunakan API
Davestpay.com. Walaupun tidak secara tegas di rujuk oleh Kontrak tersebut, Aturan API ini tetap dan
selaku berlaku bagi Anda, jika anda menggunakan API Davestpay.com.
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2.4 Anda tidak boleh menggunakan user access Anda ke API untuk kepentingan pribadi Anda, ataupun
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2.5 Anda juga tidak boleh melakukan sesuatu dengan mengatasnamakan pengguna Anda, yang tidak
secara tegas diijinkan oleh pengguna yang bersangkutan. 2

2.6 Kami berhak dan akan memberlakukan batasan-batasan tambahan bahkan memblokir akses bagi
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3. Akurasi dan Kepatuhan
3.1 Usahakan agar semua informasi yang ditampilkan pada aplikasi Anda merupakan informasi terkini.

Jika ada jeda waktu yang dikaitkan dengan informasi yang Anda tampilkan, maka Anda harus jujur
dan memberitahu para pengguna Anda.

3.2 Anda wajib memastikan bahwa semua informasi yang terkirim dari aplikasi Anda adalah yang akurat
dan Anda berhak untuk mengirimkan ke Kami dan untuk Kami menggunakannya. Sebagai contoh:
setiap pertanyaan dan komentar yang dibuat atas nama seorang anggota, harus telah mendapat
persetujuan sebelumya dari anggota yang bersangkutan.

3.3 Anda dan aplikasi Anda harus taat dan patuh pada hukum dan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.

3.4 Anda tidak boleh menggunakan data dengan cara yang melanggar hukum atau menyesatkan atau
yang melanggar syarat dan ketentuan apapun yang berlaku pada Davestpay.com ataupun
melanggar hak milik pihak ketiga, atau yang memfasilitasi atau membantu para anggota untuk
melanggar syarat dan ketentuan apapun yang berlaku pada Davestpay.com ataupun melanggar
hak milik pihak ketiga.

4. Privasi
4.1 Dalam berurusan dengan informasi pengguna, Anda harus mematuhi ketentuan privasi dan patuh

pada ketentuan privasi Kami.
4.2 Dalam menangani suatu informasi mengenai anggota Davestpay.com yang bukan pengguna Anda,

maka Anda harus mentaati aturan privasi Kami.
4.3 Anda hanya boleh menggunakan data yang diberikan oleh Davestpay.com kepada Anda, untuk

memfasilitasi penggunaan Davestpay.com oleh anggota Anda melalui aplikasi Anda.
4.4 Anda setuju untuk menghapus semua informasi pribadi saat nantinya tidak lagi diperlukan untuk

tujuan yang sesuai dengan tujuan pemberian yang semula.
4.5 Konten Davestpay.com yang dipublikasi oleh seorang anggota harus dihapus oleh Anda setelah

tidak lagi tersedia bagi publik, dan Kami mencadangkan hak untuk memastikan ada melakukannya.
4.6 Anda sepakat untuk menggunakan hanya data yang Kami berikan ke Anda untuk digunakan pada

aplikasi Anda, dan untuk menghapusnya saat nanti sudah tidak diperlukan lagi oleh aplikasi Anda,
atau jika kita mengakhiri Perjanjian ini.

5. Bertindak secara tanggung-jawab dan profesional
5.1 Ingatlah selalu bahwa Anda menulis software untuk berinteraksi dengan sistem produksi Kami. Harap

bertindak dengan penuh tanggung-jawab dan secara profesional, uji dahulu software Anda, dan
jangan melakukan apapun yang meresikokan sistem atau anggota kita.

5.2 Tanpa membatasi ataupun mengurangi ketentuan ayat 5.1 diatas, Anda setuju dan sepakat untuk
tidak:
a. Mengejutkan pengguna dengan menggunakan data mereka dengan cara-cara yang tidak

atau belum mereka setujui sebelumnya;
b. Melakukan spam ke anggota Davestpay.com;
c. Menggunakan data API untuk memperoleh identitas atau profil anggota Davestpay.com, atau

memperoleh informasi pribadi seseorang, atau membuat orang lain bisa melakukannya; atau
d. Membagi pakai (share) data API, atau memfasilitasi orang lain untuk mengakses ke API atau

konten Davestpay.com dimanapun selain melalui aplikasi.
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6. Hak Milik Intelektual
6.1 Hak Milik Intelektual yang diperoleh melalui API tetap merupakan hak milik eksklusif Davestpay.com

atau anggota Kami, yang mana halnya berlaku. Kami menuntut Anda untuk menghormati hal
tersebut, dan hanya menggunakan informasi yang yang diambil melalui API hanya untuk tujuan-
tujuan yang secara tegas diijinkan oleh Kami.

6.2 Anda wajib mentaati dan memperhatikan setiap petunjuk, arahan dan ketentuan Kami untuk
penggunaan merek dagang pada aplikasi. Secara khusus, aplikasi Anda tidak boleh menggunakan
"Davestpay.com" dalam aplikasi, atau menggunakan merek dagang Davestpay.com dengan cara
yang memberi impresi bahwa Davestpay.com disetujui dan dipromosikan (di-endorse) oleh
Davestpay.com.

6.3 Kami mencadangkan hak untuk mengembangkan dan menjalankan suatu aplikasi yang serupa
dengan atau berkompetisi dengan yang Anda miliki.
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