SYARAT DAN KETENTUAN
MEMBER GET MEMBER PROGRAM
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Member Get Member Program (“Program”) adalah program yang berlaku untuk Nasabah Citibank N.A Indonesia (baik pada layanan
perbankan dan kartu kredit) yang berstatus perorangan dan bukan US Person (“Nasabah”) selama periode 6 Juli – 31 Desember 2018.
Nasabah yang mengikuti Program bersedia untuk merekomendasikan Nasabah lain dengan ketentuan sebagai berikut:
a.
Calon nasabah Citigold atau Citi Priority yang direkomendasikan (“Calon Nasabah”) bersedia untuk menempatkan dana di Citibank
selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak pembukaan rekening selama periode Program dengan minimum penempatan dana
sebesar Rp1.250.000.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk Calon Nasabah Citigold atau Rp300.000.000,- (tiga
ratus juta rupiah) untuk Calon Nasabah Citi Priority.
b. Calon Nasabah mempertahankan dana tersebut sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan dari tanggal penempatan dana di Citibank.
c.
Calon Nasabah tidak boleh memiliki rekening di Citibank minimum 24 bulan terakhir baik sebagai pemilik Rekening Utama (single)
maupun Rekening Bersama (joint) dan bukan merupakan karyawan Citibank.
d. Penempatan dana harus merupakan fresh fund (dana berasal dari luar rekening Citibank).
e. Alamat Calon Nasabah yang tertera pada identitasnya harus berbeda dengan alamat yang tertera pada identitas Nasabah pemberi
rekomendasi.
Nasabah tidak diperkenankan untuk merekomendasikan diri sendiri.
Nasabah berhak untuk mendapatkan hadiah apabila ketentuan yang tercantum pada poin 2 dan 3 di atas terpenuhi.
Dengan merekomendasikan Calon Nasabah, maka Nasabah menyatakan telah mendapatkan persetujuan dari Calon Nasabah untuk
dihubungi Citibank dalam rangka penawaran produk dan layanan Citibank, dan Nasabah setuju jika namanya disebutkan oleh Citibank dalam
percakapannya dengan Calon Nasabah.
Hadiah untuk Nasabah yang mengikuti Program sesuai dengan tabel di bawah ini:
Segment Perbankan Calon
Nasabah
Citigold
Citi Priority
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Min. Penempatan dana
Calon Nasabah
Rp1,25 miliar
Rp300 juta

Hadiah untuk Nasabah
(dalam rupiah equivalen)
Rp2 juta / Calon Nasabah
Rp250 ribu / Calon Nasabah

Hadiah untuk Nasabah
(dalam Krisflyer Miles)
26.666
2.857

Maksimum hadiah yang dapat diberikan dari Program ini adalah Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) untuk tiap Nasabah.
Hadiah sesuai dengan tabel di poin 6 akan diberikan dalam bentuk Citi Rewards Points yang dapat ditukarkan dengan voucher belanja atau
miles pilihan Nasabah mulai dari Garuda Miles, Krisflyer Miles, dan Asia Miles. Ilustrasi pada tabel di atas merupakan contoh penukaran Citi
Rewards Point terhadap Krisflyer miles dan voucher belanja. Jumlah penukaran Miles akan mengacu kepada syarat dan ketentuan yang
berlaku pada saat penukaran dilakukan.
9. Apabila ketentuan poin 2, 3 dan 5 tidak terpenuhi, maka Citibank berhak untuk membatalkan keikutsertaannya dalam Program dan
membatalkan pemberian hadiah Program.
10. Jika terdapat lebih dari satu Nasabah yang berhasil merekomendasikan Calon Nasabah yang sama, maka yang berhak untuk mendapatkan
hadiah adalah Nasabah pertama yang memenuhi Syarat dan Ketentuan Program ini dan berdasarkan tanggal penerimaan formulir referensi
oleh Citibank.
11. Pemberian hadiah dilakukan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah Nasabah memenuhi Syarat dan Ketentuan Program ini atau
tanggal 28 Februari 2019.
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