Ringkasan Informasi
Layanan Citigold Citibusiness

Layanan Citigold Citibusiness merupakan layanan yang diberikan oleh Citibank
Indonesia kepada Nasabah non-individual yang memiliki minimum saldo rata-rata
bulanan sebesar Rp3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah) di berbagai jenis produk,
termasuk:
• Deposito dalam mata uang Rupiah atau mata uang asing
• Harga pasar dari Produk Investasi
• Rekening tabungan dan rekening giro dalam mata uang Rupiah atau mata uang asing
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RISIKO
Apabila Nasabah tidak memenuhi ketentuan minimum saldo rata-rata
bulanan Citigold Citibusiness, maka akan dikenakan biaya administrasi saldo
di bawah minimum sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per bulan.

SYARAT PEMBUKAAN REKENING
• Mengisi formulir Pembukaan Rekening Tabungan/Giro untuk NonIndividual dan FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act).
• Tidak masuk dalam Daftar Hitam Nasional Bank Indonesia (DHN)
• Memberikan dokumen yang disyaratkan oleh bank yaitu:
a. Salinan Akta Pendirian dan semua perubahannya.
b. Salinan Sertifikat Domisili.
c. Salinan Sertifikat Pendaftaran Perusahaan.
d. Salinan Izin Usaha.
e. Salinan Nomor Pengenal Pajak (NPWP).
f. Copy dokumen Identitas (KTP, Paspor, KIMS/KITAS) dari BOD/BOC/
Pemegang Saham/Pemilik/POA.
g. Dokumen lain bergantung pada aktivitas bisnis Nasabah.
• Minimum penempatan awal sejumlah Rp3.000.000.000
(tiga milyar rupiah).

TARIF dan BIAYA
Informasi lengkap mengenai biaya layanan dapat diakses di
www.citibank.co.id/cbizservicefees

HUBUNGI KAMI
Merupakan komitmen kami untuk memberikan kepada Anda keleluasaan
dan kenyamanan dalam berkomunikasi dengan Citibank. Jika Anda ingin
menyampaikan pertanyaan, saran maupun keluhan, mohon menghubungi:
• Citigold Phone Banking di (021) 5296 2929 atau 69999 dari ponsel pada
jam 07.00 – 22.00
• Kunjungi kantor cabang Citibank terdekat. Untuk daftar lengkap kantor
cabang Citibank, silakan kunjungi www.citibank.co.id

Citibank adalah merek layanan Citigroup Inc. atau Citibank N.A., digunakan dan terdaftar di seluruh dunia. Citibank N.A., Indonesia adalah bank yang
telah memiliki izin usaha, terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.

