Your Citi Priority Debit Card
activation and benefits guide.

Master your
Citi Priority Debit Card.
Kartu Debit Citi Priority dibuat khusus
untuk Anda demi melengkapi kebutuhan
dalam bertransaksi. Pastikan Anda
membaca keistimewaan yang didapat
juga Syarat dan Ketentuan sebagai
referensi dalam menggunakan Kartu
Debit Citi Priority Anda.

Segera gunakan Kartu Debit
Citibank Anda sekarang

K.ADIGUNA

Tanda tangan

Membuat akun mobile banking Citibank

Untuk keamanan, pastikan Anda menandatangani
bagian belakang kartu baru Anda.

• Setelah mengaktifkan kartu debit, Anda akan
dialihkan ke tampilan akun.
• Isi informasi pribadi di layar tampilan akun.

Aktifkan Kartu Debit
• Buka aplikasi Citi Mobile Anda masukkan
username dan password Anda.
• Pilih menu yang berada di kiri atas lalu pilih
‘Citibank Card Activation’, Masukkan kode OTP
yang dikirimkan melalui hardware token atau
mobile OTP.
• Cocokkan 4 digit terakhir Kartu Debit Citibank
Anda, tekan ‘Activate’, Kartu Anda telah aktif.

Mengaktifkan PIN Anda
• Setelah mambuat akun, Anda akan dialihkan ke
tampilan PIN
• Tentukan 6-digit PIN Anda
• Klik ‘Continue’, PIN Anda telah aktif

• Masukan User ID dan password yang Anda
inginkan
• Anda dapat mendaftarkan e-statement.

Aktifkan melalui metode lainnya
Jika Anda mengalami kesulitan mengaktifkan
PIN melalui Citibank Mobile, Anda dapat
menggunakan metode berikut:
• Kunjungi situs Citibank Online di,
www.citibank.co.id.
• Kunjungi ATM Citibank terdekat.

More great features.
Kartu Debit Citi Priority Anda telah
dilengkapi dengan semua fitur yang biasa
Anda gunakan, seperti kenyamanan
yang Anda inginkan dan perlindungan
yang Anda butuhkan. Plus sekarang
Anda dapat menikmati berbagai manfaat
tambahan seperti fitur yang lebih baik
dan hak istimewa yang eksklusif.
Ultimate Convenience
• Kemudahan berbelanja di berbagai tempat di seluruh
dunia*. Tanpa perlu membawa uang tunai, Pemegang
Kartu dapat bertransaksi dengan lebih mudah, aman,
dan nyaman.
• Nikmati kemudahan bertransaksi bebas biaya di ATM
Citibank seluruh dunia. Nikmati juga penarikan tunai
dan transfer gratis di ATM berlogo CIRRUS di berbagai
negara di dunia^.
• Penggunaan kartu untuk setiap transaksi yang
dilakukan melalui mesin ATM maupun melalui
merchant dalam mata uang asing akan didebit ke
rekening setelah dikonversikan dengan nilai tukar
yang ditetapkan Citibank.

Peace of Mind
• Belanja secara online dengan 3D Secure, fitur
keamanan yang telah ditingkatkan agar pengalaman
belanja online Anda lebih aman.
• Mendapat pemberitahuan email atau SMS setiap kali
ada transaksi pada kartu Anda.
• Melacak dan mengelola rekening Anda dengan aman
dengan Citibank Online dan aplikasi Citi Mobile®.

Find out more at www.citibank.co.id/citipriority
* Kartu Debit Citi Priority dapat diterima di seluruh dunia sebagai alat
pembayaran di tempat belanja/merchant yang memasang logo
Mastercard®, kecuali di negara-negara yang membatasi
penggunaannya.
^ Transaksi melalui ATM berlogo CIRRUS dapat dikenakan biaya
transaksi, tergantung pada bank bank dan negara dimana transaksi
dilakukan. Nilai tukar mata uang asing berlaku.

Your Privileges.
Kartu Debit Citi Priority Anda memiliki
beragam keistimewaan yang akan
meningkatkan keamanan dan
kenyamanan Anda dalam bertransaksi.

Citibank World Privileges
Citibank World Privileges adalah program eksklusif
global privileges yang bekerja sama dengan merchantmerchant ternama di seluruh dunia. Pemegang Kartu
dapat menikmati tawaran yang menarik di hotel-hotel
ternama, toko retail, restoran dan lain-lain. Untuk
informasi lebih lanjut, silakan kunjungi:
www.citiworldprivileges.com

Visit www.citibank.co.id/citipriority

Informasi Kartu

Petunjuk Penting dalam
Penggunaan Kartu
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• Ketika Pemegang Kartu menerima kartu, segera
tanda tangani di bagian belakang kartu sesuai
dengan tanda tangan pada KTP atau kartu identitas
Pemegang Kartu dengan bolpen dan simpanlah baikbaik kartu di tempat yang aman. Kartu tidak dapat
dipindahtangankan.
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A. Logo Citibank

F. Chip

Logo Citibank menandakan
bahwa Kartu Debit Citi
Priority ini diterbitkan dan
dimiliki oleh Citibank N.A.,
Indonesia.

Chip ini sangat penting untuk
kelancaran transaksi Anda.
Untuk itu pisahkan Kartu
Debit Citi Priority Anda dari
benda–benda yang dapat
merusak chip ini.

B. Logo Mastercard®
Kartu Debit Citi Priority dapat
diterima di seluruh dunia
sebagai alat pembayaran di
tempat belanja/merchant yang
memasang logo Mastercard*.
C. Nomor Kartu
Nomor kartu ini dicetak terdiri
dari 16 digit angka.
D. Nama
Nama Anda dicetak di bawah
nomor kartu, dan hanya Anda
yang berhak menggunakan
Kartu Debit Citi Priority
Mastercard ini. Pastikan nama
Anda telah tercetak
dengan benar.
E. Masa Berlaku Kartu
Angka ini menunjukkan masa
berlaku Kartu Debit
Citi Priority Anda.

G. Kolom Tanda Tangan
Untuk keamanan kartu, Anda
diwajibkan mencantumkan
tanda tangan pada kolom
tersebut yang disesuaikan
dengan tanda tangan Anda
pada tanda pengenal identitas.
H. Logo CIRRUS
Kartu Debit Citi Priority
selain dapat digunakan untuk
berbelanja juga memiliki
fasilitas penarikan uang
tunai melalui ATM Citibank
maupun ATM bank lain yang
memiliki jaringan Mastercard
International di seluruh dunia
dengan logo CIRRUS.
I. Logo ATM BERSAMA
Kartu Debit Citi Priority
dapat digunakan untuk
fasilitas pengecekan saldo,
transaksi belanja, transfer dan
penarikan tunai melalui ATM
dalam jaringan ATM Bersama.

* Kecuali di negara-negara yang membatasi penggunaannya.

• Pemegang Kartu dianggap telah menerima dan
menyetujui Syarat dan Ketentuan kartu dalam Guidebook
Citibank Debit Card ini jika Pemegang Kartu
menandatangani, menyimpan atau menggunakan kartu.
• Apabila Pemegang Kartu tidak menyetujui Syarat dan
Ketentuan kartu dalam Guidebook Citibank Debit Card ini,
Pemegang Kartu harus segera mengembalikan kartu yang
telah dipotong dalam dua bagian kepada Citibank.
• Kartu hanya dapat dipergunakan untuk melakukan
transaksi pembelanjaan dan/ atau penarikan tunai
jika saldo Rekening Pemegang Kartu mencukupi.
Sistem secara otomatis akan menolak setiap
transaksi pembelanjaan dan/atau penarikan tunai
yang dilakukan Pemegang Kartu jika saldo rekening
Pemegang Kartu tidak mencukupi.
• Hati-hati pada penipuan yang mengatasnamakan
Citibank. Citibank tidak pernah meminta Pemegang
Kartu untuk mengembalikan kartu yang sudah diterima
dengan mengirimkan kurir atau staff dari Citibank
untuk mengambil kartu. Apabila Anda mengalami
usaha-usaha penipuan tersebut mohon segera
menghubungi Layanan CitiPhone Banking
di (021) 252 9999/1500-335 pada jam operasional.

Bertransaksi dengan Merchant
Physical Merchant
• Pada saat Pemegang Kartu melakukan transaksi
dengan menggunakan kartu di merchant, perhatikan
kartu pada saat dimasukkan pada mesin Electronic Data
Capture (EDC). Pastikan nama, tanggal transaksi, dan
jumlah uang yang tercetak pada sales draft adalah
benar. Pastikan pula untuk menerima dan menyimpan
satu lembar salinan sales draft beserta bukti
pembelanjaan terkaitnya.
• Pastikan Pemegang Kartu menerima kartu kembali
setiap kali selesai transaksi, periksa kembali nama
yang tertera di atas kartu tersebut untuk mencegah
kartu tertukar.
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• Pemegang Kartu dianjurkan untuk tidak menggunakan
kartu untuk keperluan penjaminan/deposit,
contohnya: Hotel dan Rumah Sakit.
• Apabila terdapat kesalahan otorisasi pada
slip transaksi, Pemegang Kartu tidak perlu
menandatanganinya. Mintalah petugas untuk merobek
slip transaki tersebut dan langsung membatalkan
transaksi lewat mesin EDC dihadapan
Pemegang Kartu.
A. Nama Merchant

H. Expired Date

Nama dan alamat
merchant dimana Anda
melakukan transaksi.

Masa berlaku Kartu.
I. Trace No.

B. Terminal ID

Nomor urut transaksi
yang ditagihkan.

Nomor seri mesin EDC
yang digunakan.

J. Approval Code

Nomor Kartu ini dicetak
terdiri dari 16 digit angka.

Kode transaksi apabila
pembelanjaan dengan
Kartu disetujui oleh Bank
Penerbit Kartu.

D. Jenis Transaksi

K. Total

Jenis transaksi yang
dilakukan, misalnya SALE
artinya pembelanjaan.

Jumlah keseluruhan dari
pembelanjaan Anda.

C. Nomor Kartu

E. Batch No.
Settlement dalam satu
hari untuk beberapa
transaksi.
F. Date & Time
Tanggal dan jam ketika
transaksi dilakukan.
G. Ref. No
Nomor urut transaksi.

Online Merchant/e-Commerce
• Log In di e-Commerce merchant, pastikan logo
Mastercard® SecureCode tertera pada e-Commerce
merchant pada saat Anda login.
• Belanja barang yang diinginkan dan tambahkan ke
Keranjang belanja Anda.
• Lanjutkan ke Checkout, pastikan daftar belanjaan dan
harga sesuai dengan yang Anda inginkan.
• Masukkan detail pembayaran.
• Konfirmasi seluruh informasi yang dibutuhkan seperti
alamat pengiriman.
• Tinjau kembali, daftar belanjaan, harga yang harus
dibayarkan, detail pembayaran dan alamat pengiriman.
• Lanjutkan dengan pembayaran setelah verifikasi
menggunakan One Time PIN (OTP) yang akan
dikirimkan via SMS dan masukkan OTP tersebut
untuk finalisasi transaksi.

Perpanjangan atau Berakhirnya Kartu
1. Perpanjangan masa berlaku Kartu dilakukan secara
otomatis setiap 5 (lima) tahun menjelang masa
berakhir Kartu. Kartu baru akan dikirim ke alamat
yang terdaftar pada data yang dimiliki Citibank.
Citibank berhak untuk tidak memperpanjang Kartu
dengan alasan khusus yang dapat dikonfirmasikan
melalui Citi Priority Phone Banking .
2. Apabila Pemegang Kartu tidak ingin memperpanjang
masa berlaku Kartu untuk periode selanjutnya,
Pemegang Kartu diharapkan untuk menginformasikan
Citi Priority Phone Banking minimal 1 (satu) bulan
sebelum masa berlaku Kartu tersebut berakhir.
3. Masa berlaku penggunaan Kartu akan otomatis
berakhir ketika Rekening ditutup dengan
alasan apapun.

Kehilangan atau Kecurian Kartu
Pemegang Kartu bertanggung jawab dan menyanggupi
untuk menyimpan Kartu dengan sebaik-baiknya secara
aman, serta akan segera melaporkan secara lisan atau
tertulis kepada Citibank apabila Kartu atas Rekening
tersebut hilang atau dicuri melalui Citi Priority Phone
Banking. Atas penerimaan pemberitahuan lisan atau
tertulis tersebut Citibank akan segera melakukan
pemblokiran atas Kartu.
Citibank tidak bertanggung jawab atas pemakaian,
pembelanjaan dan/atau pengambilan tunai dari
Kartu yang hilang atau dicuri, apabila Citibank belum
menerima laporan mengenai hal tersebut secara
lisan atau tertulis dari Pemegang Kartu. Semua
transaksi yang terjadi sebelum laporan kehilangan atau
kecurian diterima oleh Citibank sepenuhnya menjadi
tanggung jawab Pemegang Kartu, dengan ini secara
tegas menyatakan bertanggung jawab sepenuhnya
dan karenanya membebaskan Citibank dari segala
tuntutan dan/atau gugatan dalam bentuk apapun dari
pihak ketiga manapun termasuk dari suami/istri/ahli
waris Pemegang Kartu sehubungan dengan adanya
pemakaian, pembelanjaan dan/atau pengambilan tunai
dari Kartu yang hilang atau dicuri tersebut. Pemegang
Kartu dengan ini mengikatkan diri dan berjanji untuk
sepenuhnya bekerja sama dengan Citibank dan/atau
membantu jika dan pada saat Citibank melaksanakan
tindakan yang diperlukan terkait dengan hilang atau
dicurinya Kartu tersebut dan berjanji tidak akan
melakukan suatu tindakan apapun yang membatasi atau
mengurangi hak-hak Citibank berdasarkan hal-hal dalam
Guidebook Citi Priority Debit Card ini.

Laporan Rekening Terpadu

Koreksi Pencatatan Transaksi

Setiap bulan Pemegang Kartu akan mendapatkan
Laporan Rekening Terpadu (Consolidated Banking
Statement) yang mencantumkan seluruh transaksi
yang telah dilakukan oleh Pemegang Kartu berikut
biaya-biaya atau denda yang timbul.

Dalam hal timbulnya kerugian yang dialami oleh
Pemegang Kartu dikarenakan kesalahan pencatatan
transaksi atau transaksi tak dikenal di dalam Laporan
Rekening Terpadu, maka Pemegang Kartu dapat
menghubungi Layanan Citi Priority Phone Banking
untuk mengajukan keberatan dan/atau permohonan
koreksi transaksi yang dikenakan pada Kartu,
selambat - lambatnya 45 (empat puluh lima) hari kalender
sejak tanggal cetak Laporan Rekening Terpadu,
untuk melakukan rekonsiliasi dan memastikan
kebenaran dalam rincian transaksi dan tindak lanjutnya.
Setelah waktu tersebut Citibank menganggap bahwa
transaksi tersebut benar, disetujui, dan diterima oleh
Pemegang Kartu.

Contoh Laporan Rekening Terpadu
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Rincian Laporan Transaksi Kartu
A. Nomor Kartu

D. Rincian Transaksi

Nomor ini menunjukkan
Nomor Kartu.

Rincian transaksi dan
lokasi pembelian serta
nama merchant tempat
transaksi dilakukan.

B. Periode Laporan
Adalah periode Laporan
Transaksi.
C. Tanggal Dibukukan
Tanggal saat transaksi
dibukukan dan tercatat
dalam rincian transaksi
Pemegang Kartu.

E. Saldo Saat ini
Total Saldo yang tersedia
saat ini.
F. Citi Rewards Points
Jumlah Citi Rewards
Points yang tersedia.

Dalam hal Pemegang Kartu menyampaikan pengaduan
atau keberatan secara lisan maka Citibank akan
menyelesaikannya dalam waktu 5 (lima) hari kerja.
Namun apabila pengaduan atau keberatan lisan tersebut
tidak terselesaikan dalam batas waktu tersebut, maka
Citibank akan meminta Pemegang Kartu atau kuasanya
yang sah untuk mengajukan pengaduan atau keberatan
secara tertulis kepada Citibank. Setiap pengaduan atau
keberatan tertulis wajib dilengkapi dengan fotokopi
identitas dan dokumen pendukung lainnya. Pengaduan
atau keberatan tertulis akan diselesaikan paling lambat
20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal penerimaan
pengaduan tertulis tersebut dan dapat diperpanjang
20 (dua puluh) hari kerja dengan pemberitahuan tertulis
kepada Pemegang Kartu atau wakilnya yang sah.
Sehubungan dengan pelaksanaan koreksi sebagaimana
dimaksud di atas, Pemegang Kartu dengan ini
memberikan kuasa yang tidak dapat dicabut kembali
kepada Citibank untuk setiap saat mendebit rekening
dan/atau rekening deposito dan/atau rekeningrekening
lain atas nama Pemegang Kartu yang ada di Citibank.
Pemegang Kartu dengan ini mengesampingkan
Ketentuan Pasal 1813 dan Pasal 1816 Kitab UndangUndang Hukum Perdata Indonesia mengenai
berakhirnya pemberian kuasa dan pengangkatan
kuasa baru.

Perubahan Data Diri
Untuk kelancaran komunikasi antara Citibank
dengan Pemegang Kartu, segera informasikan
kepada Citibank apabila ada perubahan data diri
(alamat, nomor telepon, ponsel, e-mail, dll) melalui
Citi Priority Phone Banking.

Informasi Biaya Layanan

Syarat dan Ketentuan

Untuk biaya layanan rekening, deposito dan transaksi
lainnya dapat dilihat di: www.citibank.co.id/servicefees

I.
1.

Persyaratan dan Tata Cara
Pengajuan Kartu
Memiliki rekening Citi Priority dan mengajukan Kartu
Debit Citi Priority.
Telah membaca dan memahami syarat dan
ketentuan pembukaan rekening dan Kartu
Debit Citi Priority.

2.
3.
4.
5.
6.

Risiko
Kartu Debit Citi Priority memiliki risiko operasional
yaitu transaksi yang tidak berhasil karena gangguan
jaringan atau sistem dan kehilangan kartu sehingga
terjadi penyalahgunaan Kartu Debit oleh pihak lain
untuk melakukan transaksi yang tidak diketahui oleh
pemilik kartu.

7.
II.
1.
2.

Tata Cara Pengaduan Kartu
Penyampaian saran, pertanyaan, maupun keluhan
mengenai penggunaan kartu dapat menghubungi:
Citi Priority Phone Banking di (021) 252 9999/
1500-335 pada jam operasional.
Login ke Citibank Online: www.citibank.co.id

3.

4.

Kunjungi kantor cabang Citibank terdekat. Daftar
lengkap kantor cabang Citibank, dapat dilihat di
www.citibank.co.id/kantorcabang

Penyelesaian Ketidaksesuaian
Transaksi

5.

Apabila terjadi permasalahan ketidaksesuaian transaksi,
Pemegang Kartu dapat menghubungi Citi Priority Phone
atau datang langsung ke kantor cabang Citibank.
Pada kasus tertentu*, Pemegang Kartu akan diminta
untuk mengisi dan mengirimkan Surat Pernyataan
Pemegang Kartu/Cardholder’s Statement.
Apabila terjadi kelebihan debit pada rekening
Pemegang Kartu, pengembalian dana akan dikreditkan
ke rekening Nasabah dalam jangka waktu 49 hari
setelah chargeback date^.
* Khusus pengaduan kelebihan debit pada rekening Pemegang Kartu
untuk nominal tertentu yang ditetapkan oleh pemilik jaringan.
^ chargebackdate adalah tanggal mulai diprosesnya transaksi yang
bermasalah oleh petugas chargeback/dispute Citibank

6.

Pengertian
‘Bank’ adalah setiap cabang, cabang pembantu, kantor kas atau unit
dari Citibank, N.A di Indonesia.
‘Rekening’ adalah rekening giro atau tabungan dalam mata uang
yang dipilih oleh Pemegang Kartu yang dibuka pada Bank dan
menjadi dasar penerbitan Kartu Debit Citibank.
‘Laporan’ adalah rincian transaksi atas aktivitas rekening untuk
suatu waktu tertentu yang diberikan oleh Bank sebagai informasi
kepada Pemegang Kartu.
‘Jaringan ATM’ adalah Jaringan ATM Citibank dan atau Jaringan
ATM Non-Citibank
‘Mastercard’ adalah Asosiasi Pembayaran Internasional.
‘Kartu Debit Citibank (Kartu)’ adalah kartu yang dikeluarkan dan
dimiliki oleh Citibank, N.A., yang berfungsi sebagai kartu ATM
(Automatic Teller Machine atau Anjungan Tunai Mandiri) yang
dapat digunakan untuk rekening tabungan/giro nasabah di Bank
dan sebagai Kartu Debit yang berfungsi untuk melakukan transaksi
belanja yang sumber dananya berasal dari rekening tabungan/giro
dalam mata uang yang telah dipilih oleh Pemegang Kartu.
‘Pemegang Kartu’ adalah pengguna yang sah atas kartu sekaligus
sebagai pemilik Rekening, di Citibank, N.A. Indonesia.
Hak dan Kewajiban Pemegang Kartu
Pemegang Kartu dengan ini menyatakan mengerti dan tunduk pada
segala Syarat dan Ketentuan ini termasuk mengenai pelayanan dan
transaksi yang terkait dengan kartu.
Kartu hanya boleh digunakan oleh Pemegang Kartu, wajib
ditandatangani dan tidak dapat dipindahtangankan. Segala
akibat yang timbul karena kelalaian, ketidakhati-hatian atau atas
penggunaan atau penyalahgunaan kartu oleh orang lain dengan
atau tanpa ijin dari Pemegang Kartu, adalah merupakan beban dan
tanggungjawab sepenuhnya dari Pemegang Kartu.
Kartu dapat digunakan untuk transaksi pembelanjaan barang dan
jasa dan atau pengambilan tunai di ATM Citibank atau jaringan ATM
bank-bank lainnya yang bekerjasama dengan Citibank, dengan
mengikuti Syarat dan Ketentuan yang berlaku.
Apabila Pemegang Kartu tidak menyetujui ketentuan dalam
Syarat dan Ketentuan kartu ini, Pemegang Kartu tidak harus
menandatangani, menyimpan, atau menggunakan Kartu dan harus
segera mengembalikan kartu yang telah dipotong dalam dua bagian
kepada Bank. Pemegang Kartu dianggap telah menerima dan
menyetujui Syarat dan Ketentuan tersebut jika Pemegang Kartu
menandatangani, menyimpan dan menggunakan kartu.
Pemegang Kartu wajib menjaga kerahasiaan PIN (Personal
Identification Number) ATM-nya kepada orang lain dan harus
menyimpannya dengan hati-hati untuk mencegah PIN ATM tersebut
diketahui orang lain. Dalam hal PIN ATM diberitahukan kepada atau
diketahui oleh pihak lain, Pemegang Kartu harus segera merubah
PIN ATM-nya. Pemegang Kartu dapat merubah PIN ATM-nya
setiap saat dan Bank berhak untuk menolak setiap nomor yang
dipilih oleh Pemegang Kartu sebagai pengganti PIN ATM tanpa
memberikan alasan apapun. Bank berhak untuk merubah PIN ATM
serta mengakhiri penggunaan fungsi ATM dari Kartu tersebut setiap
saat tanpa memberikan alasan atau pemberitahuan terlebih dahulu
kepada Pemegang Kartu.
Pemegang Kartu bertanggungjawab penuh atas semua transaksi
belanja dan atau penarikan tunai dengan kartu (dengan atau tanpa
sepengetahuan atau seizin Pemegang Kartu). Rekening tabungan
Pemegang Kartu akan secara otomatis terdebit sejumlah
transaksi belanja dan atau penarikan tunai sesuai dengan catatan
transaksi Bank.

7. Kartu hanya dapat dipergunakan untuk melakukan transaksi
pembelanjaan dan atau penarikan tunai jika saldo Rekening
Pemegang Kartu mencukupi. Sistem secara otomatis akan
menolak setiap transaksi pembelanjaan dan atau penarikan tunai
yang dilakukan Pemegang Kartu jika saldo Rekening Pemegang
Kartu tidak mencukupi.
8. Pemegang Kartu berjanji untuk, atas biayanya sendiri,
menyelesaikan setiap perselisihan dengan penjual barang atau
jasa bilamana terjadi perselisihan mengenai barang dan jasa-jasa
yang dibeli dengan menggunakan kartu pada penjual barang atau
jasa tersebut dan Pemegang Kartu dengan ini.
9. Pemegang Kartu menerima catatan seluruh transaksinya sebagai
sesuatu yang bersifat final dan mengikat untuk semua hal, tetapi
hal demikian ini tidak menghalangi Bank untuk melakukan koreksi
atas catatan Bank dari waktu ke waktu. Apabila Pemegang Kartu
mempersoalkan transaksi tertentu, Pemegang Kartu memahami
bahwa Bank dengan pertimbangannya sendiri berhak sepenuhnya
baik untuk tidak mengkreditkan ataupun untuk mengkreditkannya
kembali terlebih dahulu ke rekening Pemegang Kartu sejumlah
dana sesuai dengan transaksi yang dipersoalkan.
10. Sehubungan dengan pelaksanaan koreksi sebagaimana dimaksud
dalam butir 9 di atas Pemegang Kartu dengan ini memberikan
kuasa yang tidak dapat dicabut kembali kepada Citibank untuk
setiap saat mendebit rekening dan atau rekening deposito dan
atau rekening-rekening lain atas nama Pemegang Kartu yang
ada di Citibank. Kuasa untuk mendebit tersebut hanya akan
berakhir apabila kartu telah ditutup. Pemegang Kartu dengan
ini mengesampingkan ketentuan Pasal 1813 dan Pasal 1816 Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia mengenai berakhirnya
pemberian kuasa dan pengangkatan kuasa baru.
11. Pemegang Kartu Debit dapat mendaftarkan Kartu Debit Citibank
ke merchant atau penyedia layanan dengan menggunakan nomor
kartu dan tanggal kedaluwarsa kartu. Ini dinamakan Instruksi
Pembayaran Rutin.
12. Jika Pemegang Kartu memberikan Instruksi Pembayaran Rutin
kepada sebuah merchant atau penyedia layanan, pemegang kartu
harus menghubungi merchant atau penyedia layanan untuk
membatalkan transaksi. Pemegang Kartu disarankan untuk
melakukan pembatalan transaksi ke merchant atau penyedia
layanan setidaknya 15 hari kalender sebelum jadwal pembayaran
selanjutnya. Sebelum Pemegang Kartu membatalkan Instruksi
Pembayaran Rutin ini, maka merchant atau penyedia layanan
memiliki hak untuk meminta Citibank untuk melakukan pendebitan
ke Kartu Debit pemegang kartu dan Citibank berkewajiban untuk
memproses permintaan ini.
13. Setelah pembatalan dilakukan, Pemegang Kartu yang bertanggung
jawab untuk mendaftarkan ulang Instruksi Pembayaran Rutin.
14. Mohon simpan semua bukti pendaftaran Instruksi Pembayaran
Rutin untuk melakukan perubahan atau pembatalan pada
merchant atau penyedia layanan. Pemegang Kartu dapat
memperselisihkan transaksi jika merchant atau penyedia layanan
berlaku tidak sesuai dengan instruksi dari Pemegang Kartu.
15. Jika terjadi perubahan pada nomor Kartu Debit seperti pada saat
kehilangan atau perpanjangan atau penggantian kartu, Pemegang
Kartu harus menghubungi merchant atau penyedia layanan untuk
membatalkan atau mengubah detail Instruksi Pembayaran Rutin.
Jika Pemegang Kartu tidak membatalkan atau mengubah detail
kartu, maka Pemegang Kartu memberikan kuasa kepada Citibank
untuk melakukan hal di bawah ini:
a. Memberikan nomor Kartu Debit yang baru untuk memperbarui
instruksi; atau
b. Mengaplikasikan Instruksi Pembayaran Rutin dengan detail
kartu yang baru. Dengan demikian rekening Pemegang Kartu akan

tetap didebit sesuai dengan Instruksi Pembayaran Rutin yang
sebelumnya dengan menggunakan nomor dan tanggal kedaluwarsa kartu yang baru, kecuali jika Pemegang Kartu memilih untuk
keluar dari fitur ini dengan menghubungi CitiPhone Banking di
(021) 2529999 atau 1500-335.
16. Sebelum melakukan Instruksi Pembayaran Rutin, Pemegang Kartu
harus memastikan ketersediaan dana di dalam rekening Kartu
Debit agar pembayaran dapat dilakukan.
17. Citibank berhak untuk membatalkan segala Instruksi Pembayaran
Rutin jika terjadi perselisihan di antara Pemegang Kartu dan pihak
merchant atau penyedia layanan.
18. Pemegang Kartu dengan ini menyatakan bertanggungjawab
sepenuhnya dan karenanya membebaskan Citibank dari segala
tuntutan dan atau gugatan dalam bentuk apapun dari pihak ketiga
manapun termasuk suami/istri/ahli waris Pemegang Kartu
sehubungan dengan pendebitan tersebut. Pemegang Kartu
dengan ini mengikatkan diri dan berjanji untuk sepenuhnya
bekerjasama dengan Citibank dan atau membantu jika dan pada
saat Citibank melaksanakan tindakan yang disebutkan di atas dan
berjanji tidak akan melakukan suatu tindakan apapun yang
membatasi atau mengurangi hak-hak Citibank berdasarkan Syarat
dan Ketentuan ini.
19. Dalam hal Pemegang Kartu menyampaikan pengaduan atau
keberatan secara tertulis, maka pengaduan atau keberatan
tersebut wajib dilengkapi dengan fotokopi identitas dan dokumen
pendukung lainnya sesuai ketentuan yang berlaku. Dalam hal
Pemegang Kartu menyampaikan pengaduan atau keberatan
secara lisan maka Citibank akan menyelesaikannya dalam waktu 2
(dua) hari kerja. Namun apabila pengaduan atau keberatan lisan
tersebut tidak terselesaikan dalam batas waktu tersebut, maka
Citibank akan meminta Pemegang Kartu atau kuasanya yang sah
untuk mengajukan pengaduan atau keberatan secara tertulis
kepada Citibank disertai dokumen pendukungnya. Pengaduan
tertulis tersebut akan diselesaikan paling lambat 20 (dua puluh)
hari kerja sejak tanggal penerimaan pengaduan tertulis tersebut
dan dapat diperpanjang 20 (dua puluh) hari kerja dengan
pemberitahuan tertulis kepada Pemegang Kartu atau wakilnya
yang sah.
20. Bank setiap saat berhak mengubah, menambah dan atau
mengganti syarat dan ketentuan yang termaktub dalam Syarat
dan Ketentuan ini. Untuk keperluan tersebut, Bank akan
memberitahukan Perubahan tersebut dengan menyediakannya di
Kantor Cabang Bank, mengirimkannya kepada Nasabah, dan atau
menyediakannya di media komunikasi lainnya.
21. Pemegang Kartu wajib memberitahukan dan menyampaikan
perubahan data pribadinya kepada Bank. Perubahan data
Pemegang Kartu dan Bank hanya akan berlaku jika pemberitahuan
telah diterima dan atau disetujui oleh Bank.
22. Penggunaan kartu akan segera berakhir jika Rekening ditutup
dengan alasan apapun.
23. Jika penggunaan kartu diakhiri atas alasan apapun (termasuk atas
permintaan Pemegang Kartu dengan mengisi Card Maintennance
Form), Pemegang Kartu wajib mengembalikan kartu kepada Bank.
24. Apabila kartu hilang atau dicuri, maka Pemegang Kartu harus
segera melaporkan kepada Bank dan untuk selanjutnya Pemegang
Kartu akan memberikan penegasan tertulis dalam bentuk dan
isi yang dapat diterima oleh Bank. Semua transaksi yang terjadi
sebelum laporan kehilangan atau kecurian diterima oleh Bank
menjadi tanggung jawab Pemegang Kartu.
25. Transaksi yang dilakukan melalui mesin ATM maupun melalui
penjual barang atau jasa dalam mata uang asing akan didebit
ke rekening setelah dikonversikan dengan nilai tukar yang
ditetapkan Bank. Bank berhak memperbaiki setiap kesalahan

sehubungan dengan konversi nilai tukar dan Pemegang Kartu
melepaskan Bank dari segala tuntutan atau gugatan atas
perbaikan kesalahan tersebut.
26. Setiap transaksi perbankan yang dilakukan Pemegang Kartu akan
diproses berdasarkan hukum yang berlaku di Negara Republik
Indonesia
27. Pemegang Kartu dan Bank memilih domisili tetap dan permanen
di Panitera Pengadilan Negeri yang berwenang atas Kantor
Cabang dimana rekening berada.
28. Pemegang Kartu tunduk pada Peraturan Perundangan yang
berkaitan dengan produk dan layanan perbankan yang disediakan
oleh Bank terutama tetapi tidak terbatas pada, Peraturan
Mengenai Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana dirubah
dengan Undang-Undang No. 8 tahun 2010 berikut Peraturan
Bank Indonesia serta peraturan pelaksanaan lainnya.
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