Syarat dan Ketentuan Perolehan BIG Points AirAsia Debit Card
1. Bagi nasabah pemilik rekening PermataTabungan AirAsia dan telah mengaktifkan AirAsia Debit Card
maka nasabah wajib melakukan pendaftaran atau aktivasi keanggotaan AirAsia BIG Loyalty melalui
email yang telah dikirim ke nasabah.
2. Nasabah akan mendapatkan 300 BIG Points setelah melakukan aktivasi keanggotaan AirAsia BIG
Loyalty.
3. Nasabah akan mendapatkan 100 BIG Points untuk setiap transaksi belanja online dengan AirAsia
Debit Card (di luar transaksi melalui Website dan Mobile Aplikasi AirAsia) senilai Rp 1.000.000, (satu juta rupiah), maksimum 500 BIG Points per transaksi.
4. Untuk setiap pembelian tiket dan layanan AirAsia senilai minimum Rp 1.000.000, - (satu juta rupiah)
melalui website dan mobile aplikasi AirAsia, nasabah akan mendapatkan 400 BIG point dengan nilai
maksimum 2.000 BIG Points per transaksi.
5. 100 Poin per Kenaikan Saldo Rata-Rata Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari posisi rata-rata
saldo bulan sebelumnya dan dimulai sejak BIG Loyalty telah aktif, berlaku untuk setiap kelipatan
kenaikan saldo rata-rata Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
6. Transaksi yang mendapatkan BIG Points adalah transaksi retail/pembelanjaan online menggunakan
AirAsia Debit Card.
7. PermataBank hanya akan melakukan pengkreditan BIG Points yang terbentuk atas transaksi di
AirAsia Debit Card ke nomor ID AirAsia BIG yang didaftarkan pemegang kartu pada saat AirAsia BIG
Loyalty diaktifkan.
8. BIG Points akan diakumulasikan sejak AirAsia Debit Card diaktifkan, dan telah mengaktifkan AirAsia
BIG Loyalty.
9. PermataBank tidak melakukan pencatatan total jumlah BIG Point yang telah dikumpulkan pada
AirAsia BIG ID. Untuk mengetahui jumlah BIG Points yang telah terkumpul, Nasabah dapat
menghubungi Ask BIG di www.airasiabig.com dan melakukan login dengan user ID dan password
keanggotaan.
10. BIG Points yang telah terkumpul dapat ditukarkan dengan produk AirAsia termasuk tiket pesawat,
tune hotel atau penawaran lainnya melalui website www.airasiabig.com. Untuk penukaran BIG
Points, pemegang kartu dapat menghubungi Ask BIG di www.airasiabig.com dan melakukan login
dengan alamat email dan password keanggotaan.

11. Segala sesuatu yang berhubungan dengan penggunaan BIG Points dan kepemilikan nomor ID AirAsia
BIG serta masa berlaku BIG Points mengacu pada syarat dan ketentuan yang diberlakukan oleh
AirAsia.
12. Jika nasabah melakukan penutupan rekening PermataTabungan AirAsia , maka kepemilikan ID
AirAsia BIG tidak akan otomatis ditutup dan tetap dapat digunakan sesuai peraturan yang
diberlakukan oleh AirAsia.
13. PermataBank dapat merubah syarat dan ketentuan perolehan BIG Points. Perubahan tersebut akan
diberitahukan sebelumnya kepada Pemegang Kartu sesuai dengan ketentuan dan peraturan
perundang-undangan yang berlaku melalui website PermataBank (www.permatabank.com), lembar
tagihan atau flyer atau sarana komunikasi lainnya.

