
 

Syarat dan Ketentuan: 

1. “Kontes Reach For Great Grant” ("Kontes") PT Great Eastern Life Indonesia (“GELI”) 
terbuka untuk semua karyawan tetap (“Partisipan”) dari GELI; 

2. Periode Kontes atau periode lain yang ditentukan oleh GELI atas kebijakan 
mutlaknya (“Periode Kontes”): 5 September 2022 sampai dengan 5 Oktober 2022; 

3. Partisipan: 

• harus melengkapi isian wajib dalam formulir Kontes yang ada di 
www.greateasternlife.com/id/in/index/asuransi-individu/event-dan-
promosi/reach-for-great-grand-contest.html selama Periode Kontes 
(disebut "Entri"); 

• harus memastikan bahwa aspirasi yang disampaikan di dalam Entri 
diselesaikan dalam waktu maksimal 2 bulan. 

4. Partisipan harus mengirimkan Entri melalui formulir Kontes dengan membagikan 
tujuan atau aspirasi “Reach for Great” versi mereka, bagaimana hal itu menginspirasi 
mereka dalam hidup, dan bagaimana mereka akan memanfaatkan hadiah yang 
didapatkan jika mereka menjadi pemenang.  

5. 2 Partisipan dengan Entri paling inspirasional masing-masing akan menerima 
hadiah hadiah sebesar SGD2,500 (dua ribu lima ratus dollar Singapore) untuk 
mewujudkan aspirasi mereka (“Hadiah Utama”).  

6. 1 Partisipan (di luar Partisipan sebagaimana dimaksud butir 5 di atas) dengan Entri 
paling inspirasional berikutnya akan menerima hadiah hiburan iPad Air 5 Wi-Fi 
256GB (“Hadiah Hiburan”), tidak termasuk langganan paket data apa pun. Hadiah 
Utama dan Hadiah Hiburan secara bersama-sama disebut sebagai “Hadiah”. Setiap 
Partisipan hanya akan memenangkan satu (1) Hadiah terlepas dari jumlah total Entri 
yang dikirimkan. 

7. Penjurian Entri, penentuan kelayakan setiap orang untuk berpartisipasi dalam 
Kontes, dan pemilihan pemenang akan menjadi kebijakan mutlak dari GELI. 
Keputusan GELI mengenai semua hal yang berkaitan dengan Kontes ini bersifat 
final, konklusif, dan mengikat. GELI tidak berkewajiban untuk memberikan alasan 
atau pemberitahuan sebelumnya atau mengadakan korespondensi dengan siapa 
pun tentang masalah apa pun terkait Kontes ini atau keputusannya serta tidak ada 
banding, korespondensi, atau tuntutan atau klaim yang akan dilayani. 

8. Para pemenang akan diinformasikan di acara Dinner & Dance yang akan diadakan 
pada 23 November 2022, atau tanggal lain yang akan ditentukan oleh GELI dan 
GELI akan memberikan perincian tentang penukaran hadiah (“Pemberitahuan 
Pengumuman Pemenang”).  



 

9. Pemenang Hadiah yang merupakan karyawan GELI diminta untuk menghadiri GELI 
Dinner and Dance pada tanggal 23 November 2022 atau tanggal lain yang akan 
ditentukan oleh GELI untuk penyerahan hadiah.  

10. GELI dapat meminta pengembalian Hadiah Utama dengan tanpa kewajiban 
penggantian jika Pemenang Hadiah Utama: 

(a) Tidak melakukan aspirasinya dalam waktu 2 bulan sejak Hadiah Utama 
diberikan; 

(b) Tidak melakukan dokumentasi atau tidak memberikan dokumentasi ketika 
melakukan aspirasinya; 

(c) Mengajukan pengunduran diri dalam jangka waktu 2 bulan sejak Hadiah 
Utama diberikan. 

11. GELI dapat mengganti atau mengubah jenis/model Hadiah Hiburan kapan saja 
tanpa pemberitahuan atau kewajiban penggantian. Hadiah Hiburan tidak dapat 
diganti menjadi uang tunai, tidak dapat dipindahtangankan, dan/atau tidak dapat 
diganti dengan hadiah lainnya. 

12. GELI tidak menjamin kualitas atau kinerja Hadiah Hiburan yang diberikan oleh 
toko/vendor sehubungan dengan Kontes. Partisipan mengakui dan menerima 
bahwa penggunaan Hadiah Hiburan tunduk pada syarat dan ketentuan dari toko 
yang menyediakan Hadiah Hiburan. 

13. Dengan berpartisipasi dalam Kontes ini, Partisipan setuju untuk melepaskan dan 
membebaskan GELI dari setiap dan semua tanggung jawab apa pun atas cedera, 
kerugian, atau kerusakan dalam bentuk apa pun kepada setiap orang atau properti 
yang timbul dari atau sehubungan dengan, baik secara langsung maupun tidak 
langsung karena: 

(a) pemberian, penerimaan, tanda terima, kepemilikan, penggunaan, atau 
penyalahgunaan Hadiah atau bagiannya yang diberikan sesuai dengan 
Kontes;  

(b) partisipasi dalam Kontes atau kegiatan terkait Hadiah apa pun; dan 

(c) orisinalitas dari konten aspirasi yang disampaikan kepada GELI. 

14. Partisipan menerima dan menyetujui bahwa GELI memiliki hak dan kebijakan 
tunggal dan mutlak untuk mengungkapkan dan mempublikasikan dalam tujuan 
pemasaran dan publisitas GELI ataupun entitas Great Eastern lainnya, nama dan 
rincian lainnya serta konten yang dikirimkan (misalnya isian Entri) oleh Partisipan 
(termasuk pemenang) harus menyetujui untuk bekerja sama, dan berpartisipasi 
penuh dalam kegiatan publisitas (termasuk wawancara) yang diselenggarakan oleh 
GELI untuk tujuan tersebut tanpa pembayaran, biaya, atau kompensasi apa pun. 
Semua rincian dan keterangan yang disampaikan oleh Partisipan harus akurat, 
benar dan lengkap. Entri yang tidak lengkap, tidak akurat, dan tidak terbaca akan 
didiskualifikasi. Jika kemudian GELI menentukan bahwa seseorang sebenarnya 
tidak memenuhi syarat, atau jika Para Pemenang hadiah tidak memenuhi 



 

kewajibannya karena alasan apa pun, GELI dapat atas kebijakannya sendiri, 
mendiskualifikasi partisipan dan mencoret/membatalkan sebagian atau semua 
Hadiah tanpa pemberitahuan sebelumnya. 

15. Para Pemenang hadiah juga harus melengkapi formulir yang menyetujui kewajiban 
yang ditetapkan dalam pasal 14 hingga 17 termasuk pula ketentuan yang tercantum 
dalam formulir. Para Pemenang hadiah setuju untuk mendokumentasikan dan 
mengabadikan seluruh proses pencapaian aspirasi yang dinyatakan dalam Entri 
pemenang melalui foto, video, dan konten tertulis (“Konten Pencapaian Aspirasi”). 
Para Pemenang hadiah menerima dan menyetujui bahwa GELI akan diberikan izin 
untuk mengumpulkan, menggunakan, dan mengungkapkan data pribadi Pemenang 
hadiah sehubungan dengan Kontes ini dan dalam mempublikasikan atau 
memasarkan Konten Pencapaian Aspirasi. Para Pemenang hadiah juga memahami 
dan setuju untuk bekerja sama dan berpartisipasi dalam kegiatan publisitas apa pun 
sehubungan dengan Kontes dan pemenuhan aspirasi mereka, tanpa pembayaran 
atau kompensasi lebih lanjut. Para Pemenang hadiah akan bekerja sama dengan 
GELI tentang milestone dan konten yang tepat untuk mendokumentasikan proses 
pencapaian aspirasi Para Pemenang hadiah. Para Pemenang hadiah harus 
menyerahkan semua Konten Pencapaian Aspirasi ke GELI sesuai batas waktu yang 
ditentukan GELI. 

16. Para Pemenang hadiah dengan ini menyerahkan kepada GELI semua hak, 
kepemilikan, dan kepentingan semua hak kekayaan intelektual yang dibuat selama 
proses dan dalam mencapai aspirasi, dan untuk sepenuhnya melepaskan dan 
membebaskan semua hak kekayaan intelektual dan hak moral untuk GELI. Para 
Pemenang hadiah juga setuju dan melakukan: 

(a) bahwa mereka memberikan GELI hak yang diperlukan untuk distribusi dan 
tampilan publik dari setiap materi dan konten yang dibuat dan diserahkan 
sebagai bagian dari kontes ini, termasuk proses pencapaian aspirasi, dan 
dengan ini memberikan GELI secara bebas hak royalti abadi untuk secara 
eksklusif dan tanpa batas menggunakan, memodifikasi, menyalin, 
mereproduksi, mendistribusikan, menyiarkan, menerjemahkan, membuat 
karya turunan, mengubah dan secara publik menampilkan atau 
mempublikasikan hak kekayaan intelektual tersebut, untuk tujuan apa pun 
termasuk komunikasi pemasaran dan tujuan publisitas, dalam bentuk atau 
media apa pun, baik di platform media sosial GELI atau di tempat lain, baik 
secara lokal maupun di seluruh dunia; 

(b) bahwa GELI adalah pemilik tunggal atas setiap dan semua hak cipta yang 
timbul dari pembuatan Konten Pencapaian Aspirasi dan dapat menggunakan 
dan melisensikan orang lain untuk menggunakan Konten Pencapaian Aspirasi 
di mana Para Pemenang hadiah muncul, di setiap dan semua media dengan 
cara apa pun atau berarti apakah sekarang diketahui atau ditemukan, 
digunakan atau direnungkan, di seluruh dunia, untuk waktu yang tidak 
terbatas selama-lamanya tanpa pembayaran kepada Para Pemenang hadiah; 
dan 

(c) Para Pemenang hadiah setuju bahwa GELI atas kebijakan mereka sendiri 
dapat mengedit, memodifikasi, menambah, menghapus, atau mengubah 
Konten Pencapaian Aspirasi dengan cara apa pun dan selanjutnya mengakui 



 

bahwa GELI tidak memiliki kewajiban untuk menggunakan Konten Pencapaian 
Aspirasi dengan cara apa pun, dalam hal ini, Para Pemenang hadiah tidak akan 
memiliki klaim lebih lanjut apa pun terhadap GELI. 

17. Para Pemenang hadiah mengerti dan menerima bahwa mereka bertanggung jawab 
penuh atas keterlibatan mereka dalam memenuhi aspirasi mereka, menjamin 
orisinalitas dari konten aspirasi yang disampaikan kepada GELI yang bukan 
melanggar hak atas kekayaan intelektual milik pihak ketiga dan menerima segala 
risiko yang mungkin timbul (baik secara hukum, fisik, atau mental). Para Pemenang 
hadiah setuju untuk mengganti kerugian GELI, afiliasinya dan perwakilannya serta 
mitra pihak ketiga terhadap semua klaim, kewajiban, kerusakan, atau pengeluaran 
yang timbul secara langsung atau tidak langsung dari pelanggaran atas usaha 
mereka untuk berpartisipasi dalam Kontes ini dan untuk menggunakan Hadiah 
Utama untuk mencapai aspirasi mereka. 

18. Hadiah Utama akan diberikan kepada Pemenang Hadiah Utama setelah diumumkan 
dan Pemenang Hadiah Utama wajib menyelesaikan aspirasinya dalam waktu 2 
bulan sejak Hadiah Utama diserahkan. 

19. Orang-orang berikut dilarang untuk berpartisipasi dalam Kontes ini: 

• Karyawan GELI yang sedang menjalani masa pemberitahuan pengunduran diri 
mereka selama Periode Kontes; 

• Karyawan GELI yang merupakan bagian dari dewan juri; 

• Setiap orang yang dianggap tidak memenuhi syarat atau daftar orang yang 
diberitahu oleh GELI tidak memenuhi syarat dari waktu ke waktu. 

20. GELI tidak bertanggung jawab atas Entri yang tidak lengkap, hilang, terlambat, 
rusak, tidak terbaca, atau salah arah karena alasan apa pun atau masalah atau 
kerusakan teknis pada jaringan atau saluran telepon, sistem online komputer, 
server, penyedia atau masalah teknis, atau setiap kombinasinya. 

21. Keputusan GELI mengenai semua hal yang berkaitan dengan Kontes ini adalah atas 
kebijakannya sendiri dan bersifat final, konklusif, serta mengikat. 

22. Jika ada ketidaksesuaian antara syarat dan ketentuan ini dengan brosur, pemasaran 
atau materi promosi lainnya atau komunikasi yang berkaitan dengan Kontes, syarat 
dan ketentuan ini yang akan berlaku. 

23. Kontes serta syarat dan ketentuan ini diatur oleh dan ditafsirkan sesuai dengan 
hukum Indonesia. Pengadilan Indonesia memiliki yurisdiksi eksklusif atas setiap 
perselisihan yang timbul dari syarat dan ketentuan ini, termasuk keabsahan dan 
keberlakuannya. 

24. GELI berhak, atas kebijakannya sendiri dan mutlak (tanpa kewajiban untuk 
memberikan alasan), untuk (a) mengakhiri atau menarik Kontes ini; atau (b) 
mengubah syarat dan ketentuan ini tanpa pemberitahuan atau kewajiban 
sebelumnya kepada pihak mana pun. 



 

25. Dengan berpartisipasi dalam Kontes, Partisipan dengan ini menyetujui semua syarat 
dan ketentuan untuk berpartisipasi dalam Kontes sebagaimana diatur di sini, 
termasuk semua amandemen, penambahan, penggantian, dan modifikasi yang 
dilakukan oleh GELI dari waktu ke waktu. 

26. Dengan memberikan informasi yang diperlukan untuk Kontes, setiap Peserta 

(a) setuju dan memperbolehkan GELI dan perusahaan terkaitnya (secara kolektif 
disebut "Semua Perusahaan"), serta perwakilan, agen, penyedia layanan 
resmi, dan pihak ketiga masing-masing (Perusahaan dan semua pihak 
sebelumnya, secara bersama-sama disebut “Pihak GELI”), mengumpulkan, 
menggunakan dan/atau mengungkapkan data pribadi setiap partisipan, untuk 
tujuan yang secara wajar diperlukan oleh Perusahaan selama 
menyelenggarakan Kontes termasuk memberi tahu pemenang hadiah, 
pemberian dan pemenuhan hadiah, dan tujuan lain seperti yang dijelaskan 
dalam Pernyataan Privasi GELI yang dapat diakses dari situs web GELI, yang 
dipastikan telah dibaca dan dipahami oleh setiap partisipan; 

(b) persetujuan yang diberikan untuk bahan Kontes ini tidak menghapuskan atau 
menggantikan persetujuan lain apa pun yang mungkin telah mereka berikan 
sebelumnya kepada Pihak GELI, dan persetujuan mereka di sini bersifat 
kumulatif dan tambahan untuk hak apa pun yang mungkin harus dikumpulkan 
oleh Pihak GELI, menggunakan, dan/atau mengungkapkan Data Pribadi 
partisipan tersebut, dengan atau tanpa persetujuan peserta tersebut, sejauh 
diizinkan berdasarkan hukum yang berlaku 

(c) setuju untuk terikat oleh peraturan, regulasi dan keputusan GELI, dan oleh 
ketentuan yang terkandung di sini. Kegagalan untuk mematuhi salah satu hal 
di atas akan didiskualifikasi dari Kontes; 

(d) setuju untuk bekerja sama dan berpartisipasi dalam kegiatan publisitas apa 
pun tanpa pembayaran atau kompensasi apa pun. 

 

Syarat dan ketentuan ini berlaku sejak 5 September 2022. 

 

 


