Pay with Miles
Syarat dan Ketentuan:
1.

Program ini berlangsung sejak 1 Agustus hingga 31 Desember 2018.

2.

Program ini hanya berlaku untuk Pemegang Kartu Utama dari Kartu Kredit Citi PremierMiles yang
diterbitkan di Indonesia.

3.

Program ini berlaku untuk transaksi di situs Agoda, Airbnb, Airy.com, Traveloka, Booking.com, Expedia,
Garuda Indonesia, NusaTrip, Pegipegi, Tiket.com.

4.

Berlaku untuk minimum transaksi senilai Rp50.000,- (Lima puluh ribu Rupiah).

5.

Penukaran Citi Miles berlaku dengan nominal kelipatan Rp50.000,- (Lima puluh ribu Rupiah).

6.

Pay with Miles adalah program penawaran penukaran Citi Miles untuk mendapatkan cash back hingga
100% atas transaksi yang memenuhi kriteria.

7.

Link penawaran penukaran Citi Miles akan dikirim melalui SMS ke nomor ponsel yang terdaftar dalam
sistem Citibank dan valid hanya di tanggal transaksi yang sama. Klik link yang telah dikirimkan dan Anda
akan diarahkan ke halaman website untuk menukarkan Citi Miles Anda dengan cash back. Bila penukaran
Citi Miles berhasil, nominal cash back yang didapat dari penukaran Citi Miles Anda akan tertera di Lembar
Penagihan Anda berikutnya.

8.

Penawaran berlaku untuk transaksi di merchant pilihan Citibank yang memenuhi kriteria sesuai dengan
masing-masing program penawaran. Informasi program Pay with Miles dapat dilihat
di www.citibank.co.id/pwp

9.

Anda hanya akan menerima SMS link penawaran penukaran Citi Miles untuk 1 transaksi pertama yang
memenuhi kriteria masing-masing program per hari.

10. Penawaran berlaku untuk transaksi dengan Kartu Kredit Citi yang diterbitkan di Indonesia.
11. Untuk melakukan penukaran Citi Miles, Kartu Kredit Citi Anda harus dalam keadaan aktif, status
pembayarannya lancar dan jumlah Citi Miles Anda mencukupi.
12. Penukaran Citi Miles yang telah berhasil dilakukan tidak dapat dibatalkan atau diubah. Citi Miles yang
telah ditukar tidak dapat dikembalikan ke saldo Citi Miles Anda.
13. Dalam hal terdapat perselisihan transaksi dengan merchant dan/atau transaksi dibatalkan oleh merchant
setelah Citi Miles berhasil ditukarkan maka Citi Miles tidak dapat dibatalkan.
14.

Untuk transaksi dalam mata uang asing, nilai transaksi dalam Rupiah yang diinformasikan dalam SMS
adalah nilai transaksi menggunakan nilai tukar dari Visa/MasterCard pada tanggal transaksi. Nilai transaksi
Rupiah yang ditagihkan dalam Lembar Penagihan akan menggunakan nilai tukar dari Visa/MasterCard
pada tanggal pembukuan transaksi, sehingga nilai transaksi dalam Rupiah dapat berbeda.

