
 
 

Informasi Penting Kartu Kredit Citi Simplicity+ 
 
1. 10% Potongan Biaya Bunga  
 
Dapatkan Potongan 10% Biaya Bunga setiap Anda membayar tepat waktu. Tidak ada batas 
maksimum potongan bunga yang dapat Anda hemat 
 
Ilustrasi Perhitungan Jumlah Potongan Bunga yang akan dikreditkan:  

10% x 
Biaya bunga yang ditagihkan pada Lembar Penagihan bulan sebelumnya 
(termasuk, biaya bunga dari transaksi pembelanjaan + biaya bunga dari 
transaksi tarik tunai dari ATM) 

 
Ilustrasi Penghematan dari 10% Potongan atas Biaya Bunga: 
 

 
 
Pemegang Kartu Kredit Citi Simplicity+ akan mendapatkan potongan sebesar 10% dari biaya bunga 
yang ditagihkan pada Lembar Penagihan bulan sebelumnya, yang akan dikreditkan dalam bentuk 
saldo kredit pada Lembar Penagihan bulan berikutnya, dengan ketentuan sebagai berikut: 
 
a. Kartu Kredit Citi Simplicity+ harus dalam keadaan baik sesuai dengan syarat dan ketentuan yang 

berlaku tentang penggunaan Kartu Kredit Citi. 
b. Pemegang kartu wajib melakukan pembayaran tagihan bulanan paling sedikit sebesar 

pembayaran minimum yang tertagih tepat waktu atau sebelum Tanggal Jatuh Tempo pada 
Tagihan bulan tersebut. potongan bunga akan dihitung satu hari sebelum Tanggal Tagihan. 

c. Biaya bunga yang diperhitungkan untuk mendapatkan potongan bunga adalah, biaya bunga yang 
timbul dari semua transaksi retail dan tarik tunai dari ATM yang ditagihkan pada Lembar 
Penagihan Kartu Kredit Citi Simplicity+. Biaya bunga yang timbul dari transaksi cicilan tetap di 
Merchant, transaksi yang diubah menjadi EazyPay melalui telepon atau Citibank Online dan fitur 
penarikan dana tunai melalui Loan on Phone tidak diperhitungkan. 

d. Tidak ada batasan untuk maksimum jumlah potongan bunga yang bisa didapatkan. 
e. Jika Pemegang Kartu melakukan pembatalan salah satu atau beberapa transaksi untuk tagihan 

bulan sebelumnya, hal tersebut tidak akan mengurangi jumlah pembayaran minimum pada 
tagihan bulan sebelumnya tersebut. 

 



f. Jika Pemegang Kartu melakukan pembatalan salah satu atau beberapa transaksi untuk tagihan 
bulan sebelumnya yang mengakibatkan perubahan pada perhitungan bunga yang dikenakan, 
maka Citibank akan melakuan penyesuaian untuk perhitungan potongan bunga untuk tagihan 
bulan berikutnya 

g. Jika Pemegang Kartu melakukan pengembalian pembayaran untuk tagihan bulan sebelumnya 
yang mengakibatkan minimum pembayaran tagihan bulan sebelumnya tidak terpenuhi, maka 
Pemegang Kartu tidak akan mendapatkan potongan bunga untuk tagihan bulan berikutnya. 

h. Jika Pemegang Kartu melakukan penggantian Kartu Kredit Citi Simplicity+ ke Kartu Kredit Citi 
lainnya atau menutup Kartu Kredit Citi Simplicity+, penawaran ini secara otomatis tidak berlaku. 

 

2. Bebas Biaya Keterlambatan Pembayaran 
 
Tidak ada yang suka ketika dikenakan Biaya Keterlambatan Pembayaran. Karena itu, kami tidak 
mengenakan Biaya ketika sewaktu-waktu Anda terlambat melakukan pembayaran. Sesimpel itu Anda 
berhemat. 
 
Ilustrasi Penghematan dari Biaya Keterlambatan Pembayaran: 
 
 

 
 

a. Pemegang Kartu Kredit Citi Simplicity+ yang mengalami keterlambatan pembayaran pada 
tagihan bulan sebelumnya tidak akan dikenakan Biaya Keterlambatan Pembayaran pada 
tagihan bulan berikutnya. 

b. Keterlambatan atau kelalaian dalam pembayaran tagihan tetap akan mempengaruhi status 
kolektibilitas Pemegang Kartu.  

c. Syarat dan Ketentuan Kartu Kredit Citi dalam Pasal “Status Kolektibilitas Pembayaran” tetap 
berlaku kecuali, Biaya Keterlambatan Pembayaran. Apabila Kartu Kredit Citi Simplicity+ 
berada dalam status kolektibilitas selain "Lancar", Citibank akan  
1) Mengenakan Biaya Bunga;  
2) Melakukan upaya penagihan kepada Pemegang Kartu;  
3) Melakukan pemblokiran Kartu Kredit Citi (blocking);  
4) Menagihkan seluruh  

 
 
 
 
 
 



3. Bebas Biaya Pemakaian di Luar Batas Kredit 
 
Di Kartu ini, kami tidak mengenakan Biaya Pemakaian di luar Batas Kartu Kredit Anda ketika 
digunakan melebihi dari batas kredit yang diberikan. 
 

 

Pemegang Kartu Kredit Citi Simplicity+ yang menggunakan kartunya melebihi batas kredit yang 
diberikan pada tagihan bulan berjalan, tidak akan dikenakan Biaya Pemakaian di Luar Batas yang 
timbul pada tagihan bulan yang sama, dengan ketentuan sebagai berikut: 

a. Jika Pemegang Kartu memiliki lebih dari satu Kartu Kredit Citi, maka Biaya Pemakaian di Luar 
Batas hanya akan dihapuskan bila Biaya Pemakaian di Luar Batas dikenakan pada Kartu 
Kredit Citi Simplicity+.  

b. Jika transaksi terakhir pemakaian di luar batas terjadi pada Kartu Kredit Citi selain Citi 
Simplicity+, maka Biaya Pemakaian di Luar Batas tetap akan dikenakan pada Kartu Kredit Citi 
lainnya tersebut dan Pemegang Kartu wajib membayar biaya atasnya. 

 


