Credit Card

Fly free
to any
destination.
Reedem your
TREATS Points.

Nikmati terbang gratis dengan menukarkan TREATS Points Anda.

Syarat & ketentuan
• Program berlaku untuk Maybank Kartu Kredit Visa Infinite & Platinum kecuali White Card dan Kartu Kredit Corporate.
• Permintaan penukaran TREATS Points hanya dapat dilakukan oleh Pemegang Maybank Kartu Kredit utama.
• Proses penukaran tidak secara otomatis untuk seluruh TREATS Points yang dimiliki, akan diproses sesuai permintaan.
• TREATS Points berlaku untuk 1 mileage dengan minimum penukaran 4.000 TREATS Points, kecuali AirAsia BIG Points minimum penukaran 500 TREATS Points.
• TREATS Points dapat ditukarkan untuk jenis mileage sebagai berikut:

• Pastikan Anda telah memiliki ID keanggotaan. Pendaftaran langsung pada website maskapai penerbangan.
• Cara menukarkan TREATS Points dapat memilih salah satu cara di bawah ini:
a. Hubungi Customer Care di 69 811 via ponsel atau
b. Pemegang Maybank Kartu Kredit mengisi lengkap formulir penukaran mileage dibawah ini dan mengirimkan melalui email ke customercare@maybank.co.id
Subject: Penukaran TREATS Points dengan mileage.
c. Mengirimkan formulir penukaran mileage melalui fax ke 021 - 27545566.
Mohon dapat dilengkapi dengan dokumen di bawah ini untuk point b dan c:
1. KTP.
2. Maybank Kartu Kredit.
3. ID keanggotaan maskapai penerbangan.
• Untuk mengetahui jumlah mileage yang telah ditambahkan atas penukaran TREATS Points Anda, dapat dilihat langsung pada informasi kartu / nomor keanggotaan mileage pada masing - masing maskapai
penerbangan.
• Proses penukaran TREATS Points untuk dikonversi mejadi mileage akan diproses selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal penukaran.
• Pada saat penukaran TREATS Points, Maybank Kartu Kredit yang dimiliki harus dalam kondisi aktif, tidak sedang terblokir, tidak ada pemakaian yang melebihi pagu kredit dan tidak ada keterlambatan pembayaran.
• PT Bank Maybank Indonesia Tbk berhak untuk membatalkan, menunda, memperpanjang atau mengakhiri program ini sebelumnya; bervariasi, menghapus, atau menambahkan salah satu syarat dan ketentuan
keputusan mutlak dengan memberikan pemberitahuan 7 hari kerja sebelumnya melalui website di www.maybank.co.id/cardlink
• Hal-hal yang tidak disebutkan diatas akan mengacu pada syarat dan ketentuan program yang telah ditetapkan oleh Maybank.

Formulir Pendaftaran Mileage
Nama: ________________________________________________________________________________________________
No. Maybank Kartu Kredit: 1.
Mileage*:

GFF

KF

2.
Enrich

Asia Miles

Nomor Keanggotaan maskapai penerbangan:
Tanda tangan Pemegang Maybank Kartu Kredit utama:

------------------------------------------------Tanggal:

AirAsia BIG Points

*Pilih salah satu

Nama (sesuai keanggotaan maskapai penerbangan):

3.

