COMMPOINT
Tukarkan poin tabungan Anda dengan
berbagai e-Gift pilihan.

PT Bank Commonwealth (Commonwealth Bank) adalah Bank yang terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.

COMMPOINT
Tukarkan poin Anda dengan hadiah sebagai berikut:

Groceries/
Belanja

e-Commerce

Lifestyle &
Wellnesss

Garuda
Frequent
Flyer

Jumlah Poin

1.700 poin

3.400 poin

6.800 poin

17.000 poin

34.000 poin

68.000 poin

e-Gift

@Rp50.000

@Rp100.000

@Rp200.000

@Rp500.000

Alfamart

√

√

Carrefour

√

√

Indomaret

√

√

Blibli.com

√

√

√

√

Tokopedia

√

√

√

√

√

Go Pay

√

√

Boga Group

√

√

√

√

√

√

√

√

@Rp1.000.000 @Rp2.000.000

√

√

Electronic City

√

Haagen Dazs

√

H&M

√

Prodia

√

Total SPBU

√

√

Jumlah Poin

400

2.000 poin

4.000 poin

20.000 poin

40.000 poin

200.000 poin

Jumlah Miles

100

500

1.000

5.000

10.000

50.000

Syarat & Ketentuan Hadiah
• Groceries/Belanja
e-Gift @Rp50.000,-

1.700 poin

e-Gift @Rp100.000,-

3.400 poin

• Alfamart e-Gift adalah voucher elektronik yang diterbitkan oleh PT
Sumber Alfaria Trijaya, Tbk (PT. SAT) sebagai alat pembayaran yang
sah hanya di gerai-gerai Alfamart.
• E-Gift ini bisa diperoleh konsumen baik melalui SMS ke nomor
handphone Nasabah.
• Ketika Anda mendapatkan Alfamart e-Gift melalui SMS, maka Anda
bisa menggunakannya di merchant Alfamart manapun dengan cara
menunjukkan e-Gift tersebut ke petugas kasir kami.
• Masa berlaku e-Gift adalah 5 bulan sejak waktu penukaran
Commpoint.
• E-Gift ini hanya berlaku satu kali, artinya voucher yang sudah
dipakai tidak bisa dipakai lagi walaupun masih tersisa dari
pembelanjaan sebelumnya.
• Validasi harus dilakukan oleh kasir.
• Jika terjadi kendala, pemegang e-Gift dapat menghubungi Layanan
1500340 atau Live chat.

e-Gift @Rp50.000,-

1.700 poin

e-Gift @Rp100.000,-

3.400 poin

e-Gift @Rp500.000,-

17.000 poin

• Carrefour e-Gift adalah voucher elektronik yang diterbitkan oleh PT
Trans Retail Indonesia.
• E-Gift ini hanya dapat dipergunakan untuk berbelanja barangbarang dagangan di toko-toko Carrefour, Transmart sejumlah nilai
Rupiah yang tertera pada e-Gift ini.
• E-Gift ini tidak dapat ditukar dengan uang tunai dan juga tidak
dapat dikembalikan dalam bentuk uang tunai apabila harga barang
kurang dari nilai Rupiah yang tertera.
• Setelah masa berlaku e-Gift berakhir, maka e-Gift tersebut tidak
berlaku lagi dan tidak dapat diperpanjang atau diperbarui.
• PT Trans Retail Indonesia tidak bertanggung jawab atas kehilangan
atau kecurian atas e-Gift ini dan tidak berkewajiban untuk
mengganti e-Gift yang hilang atau dicuri tersebut.
• Segala bentuk pemalsuan atau penipuan akan ditindak sesuai
dengan hukum yang berlaku.
• PT Trans Retail Indonesia berhak untuk setiap saat mengubah
Syarat dan Ketentuan ini dan perubahan tersebut akan disediakan
pada pusat informasi di gerai Carrefour dan Transmart.
• Manajemen PT Trans Retail Indonesia berhak mengambil keputusan
terakhir dan mengikat atas segala perselisihan yang timbul sebagai
akibat dari penggunaan e-Gift ini.
• Masa berlaku e-Gift ini adalah 5 bulan sejak waktu penukaran
Commpoint.
• Pemegang e-Gift dapat menggunakan lebih dari satu e-Gift per
transaksi belanja.
• Jika terjadi kendala, pemegang e-Gift dapat menghubungi Layanan
1500340 atau Live chat.
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COMMPOINT
e-Gift @Rp50.000,-

1.700 poin

e-Gift @Rp100.000,-

3.400 poin

• E-Gift ini dapat digunakan di seluruh outlet Indomaret.
• E-Gift hanya dapat digunakan satu kali.
• E-Gift hanya dapat digunakan untuk pembelanjaan produk fisik di
Indomaret.
• E-Gift dapat digabungkan dengan metode pembayaran lainnya.
• Masa berlaku e-Gift ini adalah 5 bulan sejak waktu penukaran
Commpoint.
• E-Gift tidak dapat diuangkan.
• E-Gift dapat digunakan setiap hari.
• Validasi e-Gift harus dilakukan oleh kasir.
• Jika terjadi kendala, pemegang e-Gift dapat menghubungi Layanan
1500340 atau Live chat.

• e-Commerce
e-Gift @Rp50.000,-

1.700 poin

e-Gift @Rp50.000,-

1.700 poin

e-Gift @Rp100.000,-

3.400 poin

e-Gift @Rp100.000,-

3.400 poin

e-Gift @Rp500.000,-

17.000 poin

e-Gift @Rp500.000,-

17.000 poin

e-Gift @Rp1.000.000,-

34.000 poin

e-Gift @Rp1.000.000,-

34.000 poin

e-Gift @Rp2.000.000,-

68.000 poin

e-Gift @Rp2.000.000,-

68.000 poin

• Masa berlaku e-Gift adalah 5 bulan sejak waktu penukaran
Commpoint.
• E-Gift dapat digunakan dengan minimal pembelian Rp 50.000.
• E-Gift hanya dapat digunakan pada website : blibli.com.
• Cara Penggunakan e-Gift ini adalah sebagai berikut :
- Pilih barang yang Anda inginkan di blibli.com.
- Lanjutkan hingga halaman pembayaran.
- Klik tombol redeem berwarna kuning di bawah ini.
- Lalu klik “Yes” untuk mendapatkan kode approval.
- Masukkan kode approval pada kotak “kode voucher” di bagian
bawah halaman pembayaran blibli.com.
- Total pembelanjaan Anda akan otomatis terpotong sesuai
nominal e-Gift Anda.
• E-Gift hanya dapat digunakan untuk harga produk, tidak termasuk
ongkos kirim.
• Tidak berlaku untuk pembelian perhiasan emas, berlian dan logam
mulia.
• Dapat digunakan untuk semua product reguler di Blibli.com kecuali
barang promo (seperti : Rabu Cantik, Kamis Ganteng, dan promo
Blibli lainnya).
• Jika terjadi kendala, pemegang e-Gift dapat menghubungi Layanan
1500340 atau Live chat.

e-Gift @Rp50.000,-

1.700 poin

e-Gift @Rp100.000,-

3.400 poin

•
•
•
•

e-Gift ini berlaku 5 bulan sejak waktu penukaran Commpoint.
e-Gift hanya dapat digunakan di website : tokopedia.com.
Pastikan anda mempunyai akun tokopedia.
Cara Penggunakan e-Gift ini adalah sebagai berikut :
- Kunjungi https://pulsa.tokopedia.com/gift-card/ dan login ke akun
Anda.
- Pastikan TokoCash Anda sudah diaktifkan. Jika belum, klik
Aktifkan TokoCash. Setelah aktif Anda dapat memasukkan kode
voucher pada kolom yang tersedia. Klik “Cek Gift Card” untuk
mengetahui saldo voucher, kemudian klik “Tambah ke TokoCash”
untuk menambahkan saldonya ke akun TokoCash Anda.
- Klik “Redeem Sekarang”.
- Klik tombol redeem berwarna kuning di bawah ini.
- Lalu klik Yes untuk mendapatkan kode approval.
- Masukkan kode approval pada kotak “kode Gift Card” dan klik
“tambah ke TokoCash”.
- Saldo TokoCash Anda akan bertambah dan dapat digunakan
sebagai metode pembayaran pada saat checkout.
- Limit TokoCash mengikuti peraturan Tokopedia yang berlaku.
Dapat dilihat pada applikasi Tokopedia maupun website
Tokopedia
• Total pembelanjaan anda akan otomatis terpotong sesuai nominal
e-Gift anda.
• Jika terjadi kendala, pemegang e-Gift dapat menghubungi Layanan
1500340 atau Live chat.

• E-Gift dapat digunakan di aplikasi GO-JEK.
• Cara menggunakan e-Gift GO-PAY adalah sebagai berikut:
- Klik kolom GO-PAY dibagian atas kiri yang terdapat didalam
aplikasi GO-JEK.
- Klik kolom voucher.
- Masukkan kode approval dikolom voucher code.
- Lalu klik REDEEM.
• E-Gift tidak dapat diuangkan.
• Masa berlaku e-Gift ini adalah 5 bulan sejak waktu penukaran
Commpoint.
• Jika terjadi kendala, pemegang e-Gift dapat menghubungi Layanan
1500340 atau Live chat.
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COMMPOINT
• Lifestyle & Wellness
e-Gift @Rp50.000,-

1.700 poin

e-Gift @Rp100.000,-

3.400 poin

e-Gift @Rp200.000,-

6.800 poin

•
•
•
•
•
•
•

E-Gift ini dapat digunakan di seluruh outlet BOGA Jabodetabek.
E-Gift ini berlaku sesuai dengan yang tertera di SMS / email.
E-Gift berlaku setiap hari sesuai jam operasional.
E-Gift hanya berlaku untuk dine-in.
Validasi harus dilakukan oleh Kasir.
E-Gift tidak dapat diuangkan atau di-refund.
Nilai pembelian makanan di bawah nilai e-Gift tidak dapat
dikembalikan berupa nominal uang kepada Nasabah. Sisa nominal
yang ada akan dianggap hangus.
• Jika terjadi kendala, pemegang e-Gift dapat menghubungi Layanan
1500340 atau Live chat.
• Masa berlaku e-Gift adalah 5 bulan sejak waktu penukaran
Commpoint.
Catatan:
Boga group: Bakerzin, Shaburi, Kintan Buffet, Paradise Dinasty,
Paradise Inn, Masterwok, Pepper Lunch Express, Pepper Lunch.

e-Gift @Ro100.000,-

3.400 poin

e-Gift @Rp500.000,-

17.000 poin

e-Gift @Rp1.000.000,-

34.000 poin

e-Gift @Rp2.000.000,-

68.000 poin

• E-Gift hanya dapat digunakan di outlet Electronic City
JABODETABEK.
• E-Gift hanya dapat digunakan satu kali.
• Masa berlaku e-Gift adalah 2 bulan.
• E-Gift tidak dapat diuangkan.
• E-Gift dapat digabungkan dengan metode pembayaran lainnya.
• E-Gift dapat digunakan setiap hari.
• Validasi hanya dapat dilakukan oleh kasir.
• Jika terjadi kendala, pemegang e-Gift dapat menghubungi Layanan
1500340 atau Live chat.

e-Gift @Rp100.000,-

e-Gift @Rp100.000,-

•
•
•
•
•
•
•

3.400 poin

E-Gift ini dapat digunakan di seluruh outlet Haagen-Dazs.
Masa berlaku e-Gift adalah 2 bulan.
E-Gift tidak dapat digabungkan dengan promo lain.
E-Gift ini tidak dapat diuangkan.
E-Gift ini tidak dapat dikembalikan / di refund.
Validasi ini harus dapat dilakukan oleh cashier.
Jika terjadi kendala, pemegang e-Gift dapat menghubungi Layanan
1500340 atau Live chat.

e-Gift @Ro100.000,-

3.400 poin

e-Gift @Rp500.000,-

17.000 poin

e-Gift @Rp1.000.000,-

34.000 poin

e-Gift @Rp2.000.000,-

68.000 poin

• E-Gift hanya dapat digunakan di Klinik Prodia JABODETABEK:
- Jakarta Barat: Prodia Kedoya, Prodia Puri Indah.
- Jakarta Pusat: Prodia Kramat, Prodia Cideng, Prodia Kampung
Melayu.
- Jakarta Timur: Prodia Bona Indah, Prodia Cibubur.
- Jakarta Utara: Prodia Pluit, Prodia Kelapa Gading, Prodia Sunter.
- Tangerang: Prodia Tangerang, Prodia Bintaro, Prodia Gading
Serpong, Prodia BSD.
- Bekasi : Prodia Bekasi, Prodia Harapan Indah.
- Others : Prodia Depok, Prodia Bogor.
• E-Gift dapat digabungkan dengan metode pembayaran lainnya.
• Masa berlaku e-Gift adalah 5 bulan sejak waktu penukaran
Commpoint.
• E-Gift tidak dapat diuangkan.
• E-Gift hanya dapat digunakan satu kali.
• E-Gift tidak dapat digabungkan dengan promo lain.
• Jika terjadi kendala, pemegang e-Gift dapat menghubungi Layanan
1500340 atau Live chat.

3.400 poin

•
•
•
•
•
•
•

E-Gift ini tidak dapat dipindahtangankan.
E-Gift dapat digunakan di seluruh outlet H&M.
E-Gift hanya dapat digunakan satu kali.
E-Gift tidak dapat digabungkan dengan promo lain.
E-Gift dapat ditukarkan setiap hari pada jam operasional.
Validasi hanya boleh dilakukan oleh cashier.
Jika tanpa sengaja customer melakukan redeem, dan status e-Gift
sudah terpakai, maka hal ini bukan menjadi tanggung jawab Bank
maupun store dan e-Gift tidak dapat digunakan kembali.
• Masa berlaku e-Gift adalah 5 bulan sejak waktu penukaran
Commpoint.
• Jika terjadi kendala, pemegang e-Gift dapat menghubungi Layanan
1500340 atau Live chat.

e-Gift @Rp100.000,-

3.400 poin

e-Gift @Rp200.000,-

6.800 poin

• Masa berlaku e-Gift adalah 2 bulan sejak waktu penukaran
Commpoint.
• E-Gift berlaku untuk pembelian BBM Total Performance.
• E-Gift akan dikirimkan melalui SMS ke nomor handphone yang
sudah terdaftar.
• E-Gift tidak dapat dikembalikan dalam bentuk uang.
• E-Gift tidak dapat digabungkan dengan promo lainnya.
• E-Gift berlaku setiap hari sesuai jam operasional.
• E-Gift yang telah dikirimkan tidak dapat dikembalikan/refund.
• Validasi hanya boleh dilakukan oleh cashier.
• Jika tanpa sengaja customer melakukan redeem, dan status e-Gift
sudah terpakai, maka hal ini bukan menjadi tanggung jawab store
dan e-Gift tidak dapat digunakan kembali.
• Jika terjadi kendala, pemegang e-Gift dapat menghubungi Layanan
1500340 atau Live chat.
• e-Gift dapat digabungkan.
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COMMPOINT
• Mileage
@ 100 miles
Jumlah Poin

400

Jumlah Miles

100

2.000 poin 4.000 poin 20.000 poin 40.000 poin 200.000 poin
500

1.000

5.000

10.000

50.000

Penukaran poin dengan dengan Garuda Frequest Flyer (GFF) dapat  diberikan kepada Nasabah yang memiliki keanggotaan GarudaMiles.  Anggota
GarudaMiles dapat menukarkan mileage yang dimiliki menjadi Award Ticket dan Upgrade Award di penerbangan Garuda Indonesia. Penukaran mileage
yang dimiliki mengikuti syarat dan ketentuan dari GarudaMiles.

COMMPOINT
S YARAT D A N K E T E N T U AN PENUKA RA N COM M POINT
1.

Commpoint merupakan program milik PT Bank Commonwealth (“BANK”) dimana Nasabah berhak untuk mendapatkan hadiah berupa electronic gift (“e-Gift”)
berdasarkan penukaran poin milik Nasabah. Poin yang dapat ditukarkan adalah poin milik Nasabah yang sesuai dengan jumlah yang tercatat di BANK.

2.

Poin hanya dapat ditukarkan dengan hadiah yang memiliki nilai poin yang setara atau lebih sedikit dari poin yang dimiliki oleh Nasabah sesuai dengan katalog hadiah

3.

Pilihan hadiah yang telah disepakati antara Nasabah dan BANK tidak dapat dibatalkan atau diganti dengan hadiah yang lain.

4.

Poin tidak dapat ditukarkan dengan uang tunai, dipindah-tangankan, atau digabungkan dengan poin dari Nasabah dan/atau rekening lain.

yang berlaku.

5.

Hadiah atas penukaran poin akan diberikan dalam bentuk e-Gift yang akan dikirimkan oleh Bank ke nomor telepon genggam/handphone Nasabah yang terdaftar
pada sistem BANK.

6.

E-Gift akan dikirimkan kepada Nasabah paling lambat dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja sejak penukaran poin dinyatakan berhasil.

7.

Penukaran poin dalam bentuk Mileage Garuda Frequent Flyer (GFF) akan diperoleh Nasabah selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak penukaran poin

8.

Nasabah wajib untuk membaca dan memahami Syarat dan Ketentuan yang berlaku untuk setiap e-Gift yang diinginkan sebelum melakukan penukaran poin. Syarat

dinyatakan berhasil.
dan Ketentuan tersebut dapat dibaca pada masing-masing e-Gift.
9.

Penukaran atau redeem atas e-Gift pada toko ritel/offline merchant harus dilakukan oleh petugas/cashier toko yang bersangkutan untuk dilakukan validasi.
Penukaran atau redeem e-Gift yang dilakukan tanpa melalui validasi oleh petugas/cashier toko akan mengakibatkan status e-Gift sudah terpakai dan tidak dapat
digunakan kembali.

10. Hadiah yang ditawarkan berlaku selama persediaan masih ada, dan apabila hadiah yang diminta Nasabah sudah tidak tersedia lagi, maka BANK akan memberitahukan
hal tersebut kepada Nasabah dan meminta Nasabah untuk menukarkan dengan hadiah lain dengan nilai yang setara.
11. Nasabah wajib untuk melakukan pemeriksaan atas e-Gift untuk memastikan kembali kesesuaian e-Gift yang diterima termasuk namun tidak terbatas pada jenis
e-Gift, masa berlaku e-Gift serta nominal e-Gift. BANK  tidak akan melayani keluhan serta penukaran hadiah jika telah melewati waktu 3 (tiga) hari kerja dari tanggal
pengiriman SMS.
12. Nasabah dengan ini menyatakan, menjamin, menyetujui, dan memberikan kuasa dan kewenangan kepada BANK untuk meneruskan data dan/atau informasi
Nasabah yang diperlukan kepada pihak ketiga yang mempunyai hubungan kerja sama dengan BANK untuk keperluan  pemesanan dan/atau pengiriman e-Gift.
13. Poin tidak berlaku dan tidak dapat ditukarkan jika Nasabah melakukan penutupan rekening di  BANK.
14. BANK  dengan ini menyatakan bahwa BANK bukan merupakan pihak pemberi garansi  dan bukan sebagai pihak yang bertanggung jawab atas layanan purna jual
dari e-Gift yang diterima oleh Nasabah. Segala bentuk keluhan atas kualitas e-Gift harus langsung ditujukan kepada masing-masing merchant.
15. BANK berhak untuk mengubah Syarat dan Ketentuan dengan pemberitahuan terlebih dahulu kepada Nasabah paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum efektif
perubahan tersebut.
16. Keluhan atas penukaran Commpoint dapat disampaikan kepada BANK selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak penukaran poin dilakukan.
17. BANK  berhak untuk menolak formulir yang  diserahkan Nasabah  jika tidak sesuai dengan Syarat dan Ketentuan yang berlaku pada BANK termasuk disebabkan
oleh ketidakabsahan data-data yang diberikan.
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