Siaran Pers

Untuk segera didistribusikan

Citi Markets and Securities Services di Asia Pasifik Kumpulkan USD 1 Juta Untuk
Mendukung Upaya Bantuan Terkait COVID-19
HONG KONG / SINGAPORE – Citi mengumumkan telah mengumpulkan USD 1 juta di Asia Pasifik dalam
upaya mendukung United Nations Development Program (UNDP) mengatasi tantangan terkait dengan
COVID-19 di wilayah tersebut.
Pengumpulan dana tersebut merupakan upaya kolektif dari beberapa lini bisnis Market and Securities
Services, termasuk Regional Cash Equities, Rates & Currencies, serta Corporate Sales & Solutions, untuk
mendonasikan sebagian persentase dari pendapatan mereka selama periode 18 hingga 22 Mei.
“Saat ini merupakan masa bersejarah dan pandemi COVID-19 menjadi ujian bagi generasi kita, yang belum
pernah terjadi sebelumnya,” ujar Stuart Staley, Head of Markets and Securities Services Citi Asia Pacific.
“Ini merupakan inisiatif karyawan untuk mengatasi dampak besar yang tidak merata, yang disebabkan
oleh Coronavirus terhadap komunitas rentan di seluruh wilayah Asia Pacific (APAC). Kami berterima kasih
kepada para nasabah kami atas dukungan yang berkelanjutan serta kemitraan bersama kami untuk
memberikan perbedaan positif terhadap komunitas yang kami layani di seluruh wilayah. "
Kontribusi Citi untuk UNDP akan digunakan untuk komunitas yang paling rentan dan terpinggirkan di
seluruh wilayah, termasuk keluarga yang hidup di bawah garis kemiskinan, perempuan berisiko serta
pekerja migran. Ini akan digunakan untuk menyediakan pemulihan dalam hal sosial -ekonomi dan
dukungan mata pencaharian, termasuk ransum makanan, pasokan medis dan peralatan perlindungan
pribadi, kepada mereka yang paling terkena dampak dari COVID-19, karena hilangnya mata pencaharian
dan tidak dapat diaksesnya layanan kesehatan dan kebutuhan-kebutuhan pokok. Untuk mempelajari lebih
lanjut tentang inisiatif UNDP terkait COVID-19, silakan kunjungi situs web berikut.
---Selesai---

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi:
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Tentang Citibank N.A., Indonesia
Citibank N.A.,Indonesia (Citibank) adalah cabang yang dimiliki secara penuh oleh Citigroup, Inc – New York, Amerika
Serikat. Di Indonesia, Citibank telah berdiri sejak tahun 1968 dan merupakan salah satu bank berjaringan
internasional terbesar di negara ini. Citibank mengoperasikan 10 cabang di enam kota besar – Jakarta, Bandung,
Surabaya, Semarang, Medan, dan Denpasar. Di Indonesia, Citibank memiliki jaringan transaksi konsumen sekitar
33.000 titik pembayaran dan jaringan distribusi korporasi sekitar 6.000 lokasi di 34 provinsi. Citibank N.A., Indonesia
tersambung dalam jaringan ATM Bersama dengan lebih dari 70.000 terminal ATM yang tersebar di berbagai lokasi
di seluruh wilayah Indonesia.
Di tahun 2019 Citibank Indonesia mendapatkan penghargaan bergengsi sebagai Best International Bank in
Indonesia dari Asiamoney, Best Corporate/Institutional Digital Bank in Indonesia dari Global Finance serta Wealth
Management Platform of the Year di Indonesia dari Asian Banking and Finance. Sementara di tahun 2018 Best
International Bank in Indonesia dari Finance Asia, Best Bank-Global in Indonesia, Best Bond Adviser-Global in
Indonesia, Best Digital Bank in Indonesia, Best Retail Mobile Banking Experience dari majalah the Asset, Digital
Banking Initiative of the Year-Indonesia dari Asian Banking and Finance, serta Innovative Company in Digital
Services di kategori Foreign Bank dari Warta Ekonomi berhasil diraih oleh Citibank Indonesia.

Informasi lebih lengkap dapat diperoleh di Website: www.citigroup.com | Twitter: @citi | Youtube:
www.youtube.com/citi | Blog: http://blog.citigroup.com | Facebook: www.facebook.com/citiindonesia | LinkedIn:
www.linkedin.com/company/citi .
Untuk mendapatkan pengalaman perbankan digital, silahkan kunjungi www.citibank.co.id
Citibank N.A., Indonesia adalah bank yang berlisensi, terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan Indonesia
(OJK).
Citibank N.A., Indonesia merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan.
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