Travel Fair

18 - 21 Agustus 2022 | Main Atrium 2, Lippo Mall Puri
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untuk mendapatkan cashback
pembelian tiket pesawat Anda!
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Regri Ol ul !
Siapkan kartu identitas (KTP) Anda dan Kartu Kredit/Debit
CIMB Niaga milik Anda yang akan digunakan untuk
bertransaksi pembelian tiket pesawat saat acara
berlangsung.
Kunjungi cimb.id/cc/cxtf2022 melalui browser di
HP/Tablet/Laptop Anda untuk melakukan registrasi
online yang akan dimulai pada 08 – 14 Agustus 2022.
Upload foto KTP & Kartu Kredit/Debit CIMB Niaga Anda
dan isi data diri Anda dengan benar sesuai dengan kolom
yang tersedia.
Anda hanya bisa mendapatkan cashback dari salah satu
metode pembayaran saja, yaitu Kartu Kredit/Debit, bukan
keduanya

PASTIKAN!
Kartu Kredit/Debit CIMB Niaga yang Anda daftarkan adalah
kartu yang akan Anda gunakan untuk bertransaksi.
Karena hanya kartu yang sudah berhasil terdaftar yang
memiliki kesempatan mendapatkan gelang cashback.
Mohon memastikan No. HP dan email yang Anda daftarkan
benar dan valid karena akan digunakan untuk notifikasi
keberhasilan registrasi Anda.

Sim Q od A
Setelah proses registrasi online selesai dilakukan,
Anda akan menerima SMS/email notifikasi apabila registrasi
Anda berhasil/tidak maksimal 2x24 jam.
Bila BERHASIL, Anda akan menerima SMS/email berisi
QR Code yang harus Anda simpan.
Bila GAGAL, Anda dapat mengulang proses Registrasi
Online kembali.
QR Code dapat digunakan setiap hari untuk mendapatkan
gelang cashback dan redeem cashback.

Registrasi online HANYA untuk proses pendataan diri dan untuk menerbitkan QR Code
sebelum acara berlangsung.
Registrasi online TIDAK MENJAMIN Anda mendapatkan gelang cashback saat acara
berlangsung. Anda tetap harus melakukan antrian untuk mendapatkan gelang cashback yang
dibagikan dengan sistem “first come first served”.
Anda HANYA bisa mendapatkan cashback dari salah satu metode pembayaran saja yaitu
Kartu Kredit/Debit, bukan keduanya.

Dat k Cay Piﬁ
Tra Fir 2022
Siapkan KTP, Kartu Kredit/Debit CIMB Niaga yang
telah terdaftar saat registrasi online dan QR Code
yang Anda terima via SMS/email.
Menuju antrian untuk mendapatkan gelang cashback.
Antrian akan dibuka jam 09.00 pagi.
Petugas akan scan QR Code Anda dan melakukan
pengecekan data.
Jika data sesuai petugas akan memberikan gelang
cashback. Kuota gelang cashback akan berbeda setiap
harinya.

Pil sis Aa,
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Dat k Bo
Redto Chk
Setelah Anda selesai transaksi, silakan datang ke booth
Redemption Cashback.
Tunjukan ke petugas kami:
- QR Code Anda
- Kartu Kredit/Debit dan KTP yang sudah Anda daftarkan
- Kwitansi/Invoice
- Struk EDC/Sales draft

Eno Yr ab
CIMB Niaga akan melakukan validasi data yang telah
Anda submit sesuai dengan syarat dan ketentuan
yang berlaku.
Anda akan menerima status konfirmasi cashback
yang Anda terima melalui email yang terdaftar saat
registrasi online.
Jumlah cashback yang Anda terima sesuai dengan
syarat dan ketentuan yang berlaku

Syarat & Ketentuan Berlaku
PT Bank CIMB Niaga Tbk Berizin & Diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan
serta merupakan Peserta Penjaminan LPS

14041

www.cimbniaga.co.id

