Frequently Questions & Answers (FAQ)

“Dapatkan Tiket My Little Pony dengan Fiestapoin”
Periode Program 3 Oktober 2016

1.

Apa yang dimaksud fiestapoin?
Fiestapoin adalah benefit yang didapatkan oleh nasabah atas aktivitas perbankan yang dilakukan
terkait mandiri tabungan dan mandiri kartu kredit, merupakan poin gabungan antara powerpoints
(kartu kredit) dan fiestapoin (mandiri tabungan).

2.

Apa yang dimaksud aplikasi mobile mandiri fiestapoin (fiestapoin app)?
Salah satu aplikasi mobile dari Bank Mandiri untuk mengakses fiestapoin melalui handphone
android minimal versi 4.4 dan IOS minimal versi 8.
 Klik di sini untuk mengunduh aplikasi mobile fiestapoin di handphone android:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mandiri.mandirifiestapoin
 Klik di sini untuk mengunduh aplikasi mobile fiestapoin di handphone iOS:
https://itunes.apple.com/id/app/mandiri-fiestapoin/id886114230?mt=8

3.

Siapakah yang dapat mengunduh aplikasi mobile fiestapoin?
Seluruh Nasabah Bank Mandiri yang berdomisili di wilayah Indonesia.

4.

Apa yang dimaksud dengan program ”Dapatkan Tiket My Little Pony dengan Fiestapoin”?
a. Merupakan bagian dari program penawaran penukaran fiestapoin khusus melalui aplikasi
mobile fiestapoin Bank Mandiri.
b. Mandiri Fiestapoin memberikan Tiket My Little Pony untuk 209 Nasabah Penukar Pertama
dengan menukarkan fiestapoin per-tiket melalui aplikasi mobile fiestapoin dengan kategori
dan nilai penukaran sebagai berikut:
Hari/Tanggal
Jam
Kelas
Jumlah Poin (FP) Kuota Tiket
Pertunjukan
Pertunjukan
VIP
1,000
18
DIAMOND
800
12
14.30 WIB
PLATINUM
600
30
Sabtu/
s.d
12 Nov 2016
GOLD
400
49
selesai
SILVER
200
100
Total Tiket
209
c. Nasabah pemenang adalah nasabah yang paling cepat melakukan klik pada banner promo,
mengisi seluruh data yang diminta, berhasil submit serta mendapatkan redemption code
pada menu ”Histori Penukaran Poin”, dengan catatan sampai dengan kuota tiket terpenuhi
selama periode program.
d. Nasabah pemenang mendapatkan hadiah berupa kode e-Tiket My Little Pony.
e. Setiap 1 (satu) nasabah hanya diperbolehkan mendapat maksimal 4 (empat) e-Tiket My Little
Pony untuk satu kelas yang sama, selama fiestapoin yang dimiliki mencukupi dan kuota
tersedia.
f. Nasabah yang melakukan penukaran kode e-Tiket My Little Pony merupakan salah 1 (satu)
nasabah yang akan menonton pertunjukan My Little Pony pada tanggal 12 November 2016.
g. Nasabah WAJIB mencantumkan nomor telepon aktif yang dapat dihubungi pada kolom No
Telepon.
h. Konfirmasi kemenangan Nasabah akan dikirimkan melalui SMS dari Fiestapoin atau email dari
admin@mandirifiestapoin.co.id sesuai dengan default notifikasi yang dapat dilihat/dipilih
pada menu ’Ubah Profil’ di bagian ’Default Notifikasi’.

i.

Daftar pemenang akan diumumkan di aplikasi mobile fiestapoin dan microsite
www.mandirifiestapoin.co.id pada hari Selasa, 04 Oktober 2016 pukul 17.00 WIB* (waktu
dapat berubah sewaktu-waktu).
j. Fiestapoin yang sudah ditukarkan akan hangus dan tidak dapat dikembalikan.
k. Bank Mandiri berhak menentukan pemenang dan keputusan Bank tidak dapat diganggu
gugat.
l. TIDAK ADA PENGIRIMAN TIKET SECARA LANGSUNG KE ALAMAT NASABAH PEMENANG.
m. Penukaran kode e-Tiket My Little Pony berupa tiket fisik untuk masuk ke venue pertunjukan,
dapat diambil oleh nasabah pada:
Waktu Pengambilan
Hari, Tanggal
Tempat
Tiket
Sabtu,
Hotel Sheraton Grand Jakarta
10.00 – 14.30 WIB
12 November 2016
Gandaria City — Jakarta
Berlaku ketentuan pengambilan tiket fisik di lokasi acara sebagai berikut:
Syarat Pengambilan*
WAJIB membawa hal-hal sbb:
1. KTP asli Nasabah Pemenang
2. Menunjukkan email/SMS konfirmasi pemenang yang dikirimkan oleh
admin@mandirifiestapoin.co.id atau Fiestapoin
Untuk pengambilan yang diwakilkan, WAJIB membawa hal-hal sbb:
1. Fotokopi KTP Nasabah Pemenang (pemberi Surat Kuasa)
2. KTP Asli penerima Surat Kuasa
3. Menunjukkan email/SMS konfirmasi pemenang yang dikirimkan oleh
admin@mandirifiestapoin.co.id atau Fiestapoin
4. Surat Kuasa asli dari Nasabah Pemenang bermaterai dan bertandatangan sesuai template
terlampir (lihat Lampiran 1)
Keterangan*:
- Bank Mandiri berhak untuk tidak menyerahkan hadiah apabila dokumen yang
dipersyaratkan tidak lengkap, tidak sesuai dan/atau tidak dapat diidentifikasi
keabsahannya.
- Hadiah yang tidak diambil pada waktu yang telah ditentukan, dengan alasan apapun,
sepenuhnya menjadi milik Bank Mandiri.
Pertunjukan My Little Pony dengan penukaran Fiestapoin ini akan dilaksanakan pada :
Hari/Tanggal : Sabtu/12 November 2016
Waktu Show : Pkl. 14.30 WIB – selesai
Tempat
: Hotel Sheraton Grand Jakarta Gandaria City, Jakarta
Transportasi dan Akomodasi tidak ditanggung oleh Bank Mandiri
5.

Kapan Nasabah dapat mengikuti program ”Dapatkan Tiket My Little Pony dengan Fiestapoin”?
Program ini dilaksanakan hari Senin tanggal 03 Oktober 2016 sampai dengan kuota terpenuhi
dan dibagi menjadi 5 (lima) sessions sebagai berikut.
No

Uraian

Waktu*

Kelas

Kuota Tiket*

1
2
3
4
5

Session 1
Session 2
Session 3
Session 4
Session 5

12.00 – 12.30 WIB
13.00 – 13.30 WIB
14.00 – 14.30 WIB
15.00 – 15.30 WIB
16.00 – 16.30 WIB

VIP
DIAMOND
PLATINUM
GOLD
SILVER
Total Tiket

18
12
30
49
100
209

*Kuota Tiket dan Waktu Pelaksanaan Program dapat berubah sewaktu-waktu sesuai kebijakan
Bank Mandiri

6.

Bagaimana cara mengikuti program ”Dapatkan Tiket My Little Pony dengan Fiestapoin”?
a. Nasabah mengunduh aplikasi mobile fiestapoin pada handphone android maupun iPhone
melalui :
1) Android : masuk ke play store, saat ini aplikasi support untuk minimal versi 4.4
2) IOS : masuk ke App store, saat ini aplikasi support untuk minimal versi 8
Setelah sukses mengunduh aplikasi mobile fiestapoin, Nasabah agar membuka aplikasi
tersebut dan melakukan aktivasi registrasi/login.
b. Nasabah melakukan login secara on-line dengan memasukkan alamat e-mail dan password
melalui www.mandirifiestapoin.co.id atau aplikasi mobile fiestapoin.
c. Untuk mendapatkan promo Penawaran Menarik Tiket My Little Pony dengan Fiestapoin,
Nasabah harus masuk mengklik banner ”Penawaran Menarik Tiket My Little Pony dengan
Fiestapoin” pada halaman utama setelah login dilakukan.
d. Klik tombol Add To Cart sebanyak tiket yang diinginkan, maksimal 4 (empat) tiket.
e. Jika berhasil Nasabah segera masuk ke keranjang belanja
f. Masukkan No Handphone dengan benar.
g. Masukkan password mandiri fiestapoin sebagai konfirmasi keikutsertaan dalam promo
fiestapoin.
h. Jika konfirmasi keikutsertaan telah berhasil di-submit, akan muncul keterangan ‘transaksi
anda sedang diproses’.
i. Cek status transaksi tersebut pada menu ’Histori Penukaran Poin’.
j. Transaksi selesai.

7.

Apakah bukti bahwa Nasabah telah melakukan penukaran/redemption fiestapoin melalui
aplikasi mobile fiestapoin?
Setelah Nasabah melakukan penukaran/redemption fiestapoin, Nasabah dapat cek melalui menu
“Histori Penukaran Poin” atau melalui redemption letter di email Nasabah.

8.

Apakah yang harus dilakukan apabila nasabah lupa “alamat email” atau “password”?
Nasabah dapat mengakses www.mandirifiestapoin.co.id atau aplikasi mobile fiestapoin untuk:
- Jika Nasabah lupa alamat email maka Nasabah dapat menuliskan keluhan melalui menu
“hubungi kami”atau “kontak”.
- Jika Nasabah lupa password dapat meng-klik menu “lupa password”.

9.

Kemana saya dapat menghubungi apabila ada pertanyaan terkait program ini?
a. Mandiri Call 14000
b. Twitter @mandirifiesta
c. Facebook Mandiri Fiesta
d. Saran dan pesan di www.mandirifiestapoin.co.id atau kontak di aplikasi mobile fiestapoin.
Waspada terhadap penipuan!
Pastikan Anda hanya menghubungi alamat website resmi kami di www.mandirifiestapoin.co.id dan menghubungi
----o0o--pusat layanan
Mandiri Call 14000

SURAT KUASA
Saya yang bertandatangan dibawah ini:
Nama
Tempat tanggal lahir
No. KTP/Identitas
Alamat sesuai KTP/Identitas

:
:
:
:

No. handphone
No. Kartu Debit Mandiri

:
:

Dengan ini memberikan kuasa kepada:
Nama
Tempat tanggal lahir
No. KTP/Identitas
Alamat sesuai KTP/Identitas

:
:
:
:

No. Handphone
Hubungan dengan
Pemberi kuasa

:
:

Untuk mengambil dan menerima
(
) Tiket My Little Pony hasil penukaran fiestapoin saya
pada program Penukaran Tiket My Little Pony dengan Fiestapoin yang telah dilaksanakan PT Bank
Mandiri (Persero) Tbk. tanggal 03 Oktober 2016.
Demikian Surat Kuasa ini saya buat dan tanda tangani dengan penuh kesadaran dan tidak ada paksaan
dari pihak manapun untuk dipergunakan sebagaimana mestinya, dan Saya membebaskan PT Bank
Mandiri (Persero) Tbk. dari segala jenis tuntutan dari pihak manapun atas Surat Kuasa ini, baik saat ini
maupun di kemudian hari.
Dibuat dan ditandatangani di_____________________, tanggal __________________
Pemberi Kuasa

Penerima Kuasa

materai Rp 6.000,-

(______________________)
nama lengkap

(_______________________)
nama lengkap

