FORMULIR PENCAIRAN PRUflyers
No. Voucher

(diisi oleh pihak Prudential Indonesia)

DATA PRUflyers
Nama
No. PRUflyers

Poin

PESERTA YANG DIBERI KUASA (Khusus Pencairan non e-voucher ) *
Nama

(sesuai KTP)

No. KTP

POIN & HADIAH YANG BERLAKU
POIN

HADIAH YANG BERLAKU

400,000

1 (satu) buah Paket Umroh untuk 1 (satu) orang

100,000

1 (satu) buah paket perjalanan ke Bangkok (Tiket pesawat Jakarta-Bangkok-Jakarta dan
akomodasi hotel) selama 3 hari 2 malam untuk 1 (satu) orang

80,000
50,000

JUMLAH DICAIRKAN

1 (satu) buah paket perjalanan ke Singapura (Tiket pesawat Jakarta-Singapura-Jakarta dan
akomodasi hotel) selama 3 hari 2 malam untuk 1 (satu) orang
1 (satu) buah paket perjalanan ke Bali (Tiket pesawat Jakarta-Bali-Jakarta dan akomodasi
hotel) selama 3 hari 2 malam untuk 1 (satu) orang

50,000

1 (satu) buah Paket Perjalanan senilai Rp 5,000,000
1 e-voucher blibli.com senilai Rp 1,000,000

30,000

Mohon mencantumkan nomor telepon genggam (handphone ) yang aktif untuk pengiriman SMS e-voucher

No. handphone :

Khusus untuk pencairan non e-voucher, mohon voucher dapat dikirimkan ke alamat dibawah ini:

Nama
Alamat

SYARAT DAN KETENTUAN
1
2

Poin yang berlaku adalah poin yang up to date .

3

Salah satu atau semua Polis dari Anggota PRUflyers harus dalam status in force (aktif), atau tidak dalam keadaan lapsed maupun surrender.

4

Anggota PRUflyers dapat memberikan hadiah perjalanan kepada pihak lain kecuali kepada Tenaga Pemasar dan Karyawan PT Prudential Life Assurance
("Prudential Indonesia"), dengan memberikan surat kuasa bermeterai (asli) yang dikirimkan secara bersamaan dengan formulir ini.
Pencairan poin untuk paket perjalanan (selain Umroh), harus diberitahukan ke Kantor Pusat Prudential Indonesia paling lambat 3 (tiga) minggu sebelum keberangkatan.
Apabila pengajuan pencairan poin dilakukan kurang dari 3 (tiga) minggu maka Prudential Indonesia tidak bertanggung jawab jika ada keterlambatan proses pengambilan paket
perjalanan.
Pencairan poin untuk paket perjalanan Umroh harus diberitahukan ke Kantor Pusat Prudential Indonesia 2 (dua) bulan sebelum keberangkatan, sesuai dengan batas waktu
pendaftaran dan jadwal keberangkatan dari biro perjalanan Umroh yang ditunjuk oleh Prudential Indonesia.
Pembatalan pengambilan paket perjalanan harus diberitahukan kepada pihak biro perjalanan dan Kantor Pusat Prudential Indonesia paling lambat 2 (dua) minggu sebelum
keberangkatan. Apabila pembatalan dilakukan kurang dari 2 (dua) minggu sebelum keberangkatan, maka tetap mengurangi jumlah poin yang telah ditukarkan sebelumnya.

5

6
7

Anggota PRUflyers dapat memperoleh hadiah lebih dari satu paket sesuai jumlah poin yang dikumpulkan.

8
9

Proses pencairan poin selama 7 (tujuh) hari kerja, setelah formulir diterima secara lengkap dan benar oleh Kantor Pusat Prudential Indonesia.
Prudential Indonesia akan mengeluarkan voucher untuk ditukarkan dengan tiket pesawat dan voucher hotel ke biro perjalanan yang telah ditentukan oleh Prudential Indonesia.
Voucher tidak dapat dipindahtangankan ke pihak lain tanpa seizin Prudential Indonesia.

10

Pihak Biro Perjalanan dapat meminta biaya tambahan kepada Anggota PRUflyers jika standar poin yang diberikan Prudential Indonesia melebihi batas yang ditentukan.

11

Akumulasi poin tidak dapat diuangkan, digabungkan atau dipindahtangankan kepada Anggota PRUflyers lainnya.

12
13

Formulir pencairan poin dapat dikirimkan melalui email pruflyers.helpdesk@prudential.co.id atau dapat melalui Tenaga Pemasar masing-masing.

14

Perpanjangan voucher hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali, dengan mengikuti peraturan yang baru (**). Khusus e-voucher tidak dapat diperpanjang masa berlakunya.

15

Perpanjangan voucher dapat dilakukan jika salah satu atau semua polis atas nama anggota PRUflyers dalam keadaan in force (aktif).

16
17

Perpanjangan voucher harus melampirkan voucher lama dan surat pernyataan (asli).
Syarat dan ketentuan untuk e-voucher blibli.com:

Masa berlaku voucher PRUflyers adalah 3 (tiga) bulan sejak voucher diterbitkan dan untuk e-voucher blibli.com adalah 6 (enam) bulan sejak SMS dikirimkan.

• E-voucher blibli.com akan dikirimkan melalui SMS ke nomor handphone yang Anda cantumkan di formulir ini.
• E-voucher blibli.com senilai Rp 1,000,000 dapat digunakan untuk membeli barang/jasa yang ada di situs www.blibli.com senilai minimum Rp 1,000,000 atau dibawah nominal Rp 1,000,000 dan
hanya berlaku untuk 1 (satu) kali transaksi. Masukkan kode voucher saat melakukan pembayaran (check out ) dengan memasukkan di kotak yang tersedia.
• Prudential Indonesia bertanggung jawab untuk memastikan bahwa SMS berisi kode voucher dikirimkan ke nomor handphone yang Anda cantumkan di formulir ini.
• Penggunaan e-voucher oleh Nasabah dan/atau pengalihan penggunaan e-voucher dari Nasabah ke pihak lain setelah terkirim, menjadi tanggung jawab Nasabah seutuhnya.

flyers ,maka Prudential Indonesia akan secara otomatis mengganti data nomor handphone

• Apabila pencantuman nomor handphone yang ada di formulir ini berbeda dari data yang ada di sistem PRU

flyers

pada sistem PRU

dengan nomor yang tercantum di formulir ini (tidak termasuk data yang berkaitan dengan Polis Nasabah).

• Untuk syarat dan ketentuan lainnya silakan merujuk ke syarat dan ketentuan sebelumnya (**).

Dengan menandatangani Formulir ini, saya menyatakan menyetujui ketentuan dan persyaratan pencairan poin PRUflyers tersebut diatas.

(……………………………………..)
Anggota PRUflyers

* Diisi jika poin digunakan oleh pihak lain
** Dapat menghubungi Tenaga Pemasar masing-masing atau email ke pruflyers.helpdesk@prudential.co.id

