Program Aktivasi Pemegang Kartu Baru Kartu Kredit Citi Cash Back
1. Periode Program: 18 Maret 2019 – 31 Mei 2019.
2. Program ini hanya berlaku untuk pengajuan Kartu Kredit Citi Cash Back dari nasabah baru
atau pemohon yang telah menutup fasilitas Kartu Kredit Citi di atas 1 (satu) tahun terakhir.
3. Pemegang Kartu berhak mendapatkan e-Voucher hingga Rp1.500.000,- dengan kriteria
sebagai berikut:
A. Pemegang Kartu dengan pengajuan Kartu Kredit Utama dan Kartu Kredit Tambahan untuk
semua jenis kartu, akan mendapatkan e-Voucher senilai Rp1.000.000,- setelah
mengaktifkan Kartu Kredit Utama dan Kartu Kredit Tambahan dengan login ke aplikasi Citi
Mobile di ponsel atau Citibank Online, dan melakukan transaksi pembelanjaan minimum
sejumlah Rp1.000.000,- dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak kartu disetujui.
B. Pemegang Kartu dengan pengajuan Kartu Kredit Utama tanpa Kartu Kredit Tambahan
untuk semua jenis kartu, hanya akan mendapatkan e-Voucher senilai Rp500.000,dengan mengaktifkan semua kartu yang telah disetujui, login ke aplikasi Citi Mobile di
handphone atau Citibank Online, dan melakukan transaksi pembelanjaan minimum
sejumlah Rp500.000,- dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak kartu disetujui.
C. Khusus Kartu Kredit Citi Cash Back, untuk mendapatkan tambahan MAP voucher senilai
Rp500,000,-, Pemegang Kartu harus melakukan transaksi ritel sejumlah akumulasi
Rp10.000.000,- dalam 90 (sembilan puluh) hari sejak Kartu Kredit Citi Cash Back disetujui.
4. Apabila Pemegang Kartu memenuhi ketentuan yang disebutkan pada poin 3 (tiga) dalam
Syarat dan Ketentuan ini, Pemegang Kartu akan mendapatkan 2 (dua) SMS dari Citibank yang
berisikan kode voucher.
5. SMS pertama akan dikirimkan dalam 30 (tiga puluh) hari setelah Pemegang Kartu memenuhi
kriteria yang disebutkan dalam poin 3 (tiga) bagian A dan B pada Syarat dan Ketentuan ini.
6. SMS kedua akan dikirimkan dalam 30 (tiga puluh) hari setelah Pemegang Kartu memenuhi
kriteria yang disebutkan dalam poin 3 (tiga) poin C pada Syarat dan Ketentuan ini. SMS dari
Citibank akan berisi kode voucher dan link menuju www.jd.id.
7. Untuk mendapatkan fisik MAP Voucher, Pemegang Kartu harus masuk ke dalam link di dalam
SMS yang dikirimkan sesuai poin 6 (enam), memasukkan kode voucher yang diberikan dalam
SMS tersebut, dan memasukkan alamat pengiriman voucher pada halaman pembayaran di
www.jd.id.
8. Pihak Jd.id akan mengirimkan voucher fisik MAP tersebut ke alamat yang diberikan dalam
waktu maksimum 14 (empat belas) hari kerja dari saat Pemegang Kartu sukses memasukkan
alamat dalam situs www.jd.id.
9. Apabila voucher MAP belum diterima dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja dari saat
Pemegang Kartu sukses memasukkan alamat dalam situs www.jd.id, pemegang kartu dapat
meghubungi pihak jd.id di 1-500-618.
10. Transaksi pembayaran tagihan listrik dan air melalui Citibank 1Bill, transaksi EazyPay, dana
tunai Loan on Phone, penarikan tunai, iuran tahunan, bunga, biaya administrasi, denda,
maupun premi asuransi Credit Shield Plus/ Prestige tidak termasuk dalam akumulasi transaksi
ritel untuk mendapatkan MAP voucher.
11. Promosi ini tidak berlaku untuk karyawan Citibank.
12. Hadiah yang sudah diterima tidak dapat ditukarkan.

