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Untuk Disiarkan Segera

Memperkenalkan Kartu Kredit Bergengsi yang Telah Dinantikan Kehadirannya

Citi Indonesia Luncurkan Kartu Citi Prestige untuk
Segmen Premium di Indonesia
Jakarta, 20 Januari 2016 – Citi Indonesia dengan bangga mengumumkan peluncuran Citi
Prestige, kartu kredit global pertama Citi yang menawarkan sejumlah manfaat premium dan
menghadirkan pengalaman tak terlupakan bagi para pemegang kartu ketika berada di dalam
negeri atau dimana pun mereka bepergian. Kartu Citi Prestige memanfaatkan keunikan Citi
sebagai bank global terutama dalam memberikan keistimewaan dan rewards yang berskala
global bagi para nasabah. Kartu Citi Prestige saat ini tersedia di empat belas negara, yaitu
Amerika Serikat, Meksiko, Kolombia, Australia, Hong Kong, Korea, Taiwan, India, Uni Emirat
Arab, Singapura, Thailand, Filipina, Malaysia, dan Indonesia.
Peluncuran Kartu Citi Prestige merupakan strategi terkini dari Citi dalam melayani nasabah
premium dan memperkuat posisi Citi di segmen premium dengan menghadirkan layanan
khusus bagi nasabah, seiring dengan peningkatan kekayaan, kecanggihan dan gaya hidup
mereka.
Batara Sianturi, Chief Executive Officer Citi Indonesia mengatakan, “Kami bangga dan senang
dapat memperkenalkan Kartu Citi Prestige yang telah dinantikan kehadirannya di Indonesia, di
mana keberadaan kartu ini semakin mengukuhkan posisi kami sebagai yang terdepan di
segmen premium. Seiring dengan perkembangan dunia yang semakin terkoneksi, pemegang
Kartu Citi Prestige dapat memanfaatkan beragam keuntungan berskala global saat mereka
sedang menempuh perjalanan kemana pun di dunia.”
Vikas Kumar, Cards and Loans Head Citi Indonesia menambahkan, “Sebagai bank berskala
global dengan jaringan global yang luas, Kartu Citi Prestige menawarkan pengalaman luar
biasa bagi customer premium kami yang terdiri dari empat pilar utama, yaitu rewards, travel,
dan lifestyle yang berskala global, serta akses terhadap berbagai manfaat lokal. Pemegang
Kartu Citi Prestige, diakui sebagai nasabah premium Citibank di seluruh dunia.”
Pemegang kartu Citi Prestige dapat menikmati akses bebas biaya tanpa batas di lebih dari 800
VIP lounge bandar udara yang tersebar di seluruh penjuru dunia melalui Priority PassTM, bebas
biaya menginap di malam keempat di berbagai hotel terkemuka di dunia, bebas green fees di
sejumlah klub golf di dunia serta berbagai keuntungan menarik dari bandar udara di Asia
Pasifik. Pemegang Kartu Citi Prestige juga memiliki akses eksklusif terhadap Citi Prestige
Concierge yang siap melayani 24 jam, untuk memenuhi berbagai kebutuhan gaya hidup serta
memberkan akses terhadap berbagai penawaran belanja dan santap eksklusif.
Kartu Citi Prestige juga memberikan rewards eksklusif bagi nasabahnya berdasarkan riwayat
perbankan dan penggunaan kartu kredit Citi. Nasabah Citigold akan memperoleh poin dengan
kecepatan yang lebih tinggi melalui berbagai penawaran Bonus Poin yang dihitung dari jumlah

pembelanjaan tahunan, dimana nasabah dapat memperoleh poin rewards diatas poin normal
mereka, kartu ini juga memungkinkan nasabah untuk mengkonversikan bonus poin menjadi
air miles dengan nilai konversi kompetitif serta memberikan pelayanan tambahan sesuai
dengan selera nasabah. Di Indonesia, pemegang kartu Citibank terpilih akan mendapatkan
kesempatan untuk meningkatkan kartu mereka menjadi Kartu Citi Prestige.
“Di Visa, kami mengerti bahwa nasabah premium di Indonesia membutuhkan layanan
eksklusif untuk mendukung jadwal kerja mereka yang sibuk serta gaya hidup yang khusus.
Kami sangat senang karena bersama Citibank Indonesia dapat meluncurkan kartu kredit Citi
Prestige yang menawarkan keuntungan dan nilai lebih guna memenuhi kebutuhan dan
permintaan dari kalangan atas di Indonesia,” ujar Ellyana Fuad, President Director PT Visa
Worldwide Indonesia.
“Dengan meluncurkan Kartu Citi Prestige, kami berharap nasabah premium tidak hanya akan
menikmati keuntungan serta layanan menarik yang kami berikan, namun yang terpenting,
mereka juga akan mendapatkan pengalaman tak terlupakan yang ditawarkan oleh kartu
kami.” tutup Batara.

Kartu Citi Prestige – Keuntungan & Layanan Utama
Pilar 1: Rewards – poin tidak akan kedaluwarsa
• Untuk setiap pembelanjaan Rp 1.500,- nasabah akan memperoleh 1 Citi Rewards
Point.
• Ekslusif bagi nasabah Citigold, akan memperoleh Bonus Poin Tahunan sebesar 15%
yang dihitung dari total pembelanjaan selama 12 bulan terakhir dibagi Rp 1.500.
Jumlah poin yang didapatkan akan terus meningkat sesuai dengan penggunaan Kartu
Citi Prestige.
• Pemegang kartu dapat mengkonversi setiap 5 bonus poin dengan 1 air miles dari
maskapai pilihan.
• Penukaran bonus poin dapat dilakukan di berbagai gerai yang berpartisipasi untuk
memperoleh berbagai tawaran menarik, seperti gratis menginap di hotel,
penerbangan gratis, upgrade gratis – semua dengan tingkat penukaran poin yang
kompetitif.
Pilar 2: Travel – Hak istimewa yang luar biasa bagi traveler kelas dunia
 Keanggotaan Priority Pass™ secara cuma-cuma dengan akses ke berbagai lounge di
dunia (total hingga 800 lounge VIP).
 Pendampingan imigrasi di bandar udara secara gratis serta layanan transfer bandara
berkelas di Asia Pasifik, dua kali dalam setahun.
 Kesempatan untuk menginap gratis pada malam keempat di hotel manapun di seluruh
penjuru dunia.
 Fasilitas asuransi perjalanan gratis setiap kali bepergian.
 Mendapat keanggotaan GarudaMiles Platinum.
Pilar 3: Lifestyle – Akses untuk mendapatkan pengalaman makan dan berbelanja terbaik
 Bebas Green fees di klub-klub golf yang berpartisipasi di seluruh dunia, 3x setiap
tahunnya.
 Hak istimewa saat berbelanja di Sogo, Galleries Lafayette, dan merek lain dari Club 21.
 Hak istimewa untuk menikmati momen makan eksklusif di hotel bintang lima di
Jakarta: Grand Hyatt Jakarta, JW Marriott Hotel Jakarta, The Ritz-Carlton Jakarta, Mega
Kuningan, dan Shangri-La Hotel Jakarta.
 Balance top-up 50% setiap hari Minggu di Cineplex 21.
Pilar 4: Akses dan Layanan Global – Nikmati pengakuan global dengan Citi Prestige
 Akses 24 jam terhadap Citi Prestige Concierge yang akan memberikan bantuan dan
kemudahan akses terhadap berbagai kebutuhan seperti kemudahan reservasi
restoran, perencanaan perjalanan, menemukan tiket konser VIP bahkan membeli
hadiah ulang tahun.
 Akses 24 jam terhadap Citi Prestige Executives untuk keluhan aktivasi kartu,
perubahan PIN, serta layanan kartu dan perbankan.
***

Tentang Citi Indonesia
Citi Indonesia adalah cabang yang dimiliki secara penuh oleh Citigroup, Inc – New York,
Amerika Serikat. Di Indonesia, Citi telah berdiri sejak tahun 1968 dan merupakan salah satu
bank asing terbesar di negara ini. Citi mengoperasikan 18 cabang di enam kota besar –
Jakarta, Bandung, Surabaya, Semarang, Medan, dan Denpasar. Di Indonesia, Citi memiliki
salah satu jaringan transaksi konsumen terbesar, dengan 33.000 titik pembayaran dan salah
satu jaringan distribusi korporasi terbesar dengan 4.800 lokasi di 34 provinsi.
Citi juga memainkan peranan penting di bidang inisiatif jangkauan komunitas dan
kemasyarakatan dibawah payung Citi Peka (Peduli dan Berkarya). Di tahun 2015 Citi Peka
mendistribusikan dana hibah sebesar USD 900,000 dari Citi Foundation untuk menjalankan
berbagai program yang berfokus pada: pendidikan finansial bagi anak-anak, wanita usia
produktif serta kelompok petani; kewirausahaan muda dan kewirausahaan mikro. Lebih dari
1,500 karyawan Citi melakukan kegiatan sukarela setiap tahunnya di berbagai program Citi
Peka.
Pada tahun 2014-2015 Citi telah menerima beragam penghargaan dan pengakuan, termasuk
“Best Bank” Triple A Asset “Best Foreign Bank in Indonesia” dari Global Banking & Finance
Review, “Best Tax Payment Bank in Indonesia” dari KPPN VII Kantor Pajak Indonesia, “Best
Service Provider – Transaction Bank” dari The Asset Magazine, “Best Foreign Bank in
Indonesia” dari Alpha Southeast Asia, “Best Wealth Management in Indonesia” dari The Asian
Banker, “Best Consumer Digital Bank (Indonesia)” dari Global Finance Magazine dan “Best
Bank in Digital Services” dari Tempo Media.
Untuk mendapatkan pengalaman perbankan digital, silakan kunjungi www.citibank.co.id.
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Batara Sianturi, Citi Country Officer Indonesia, menyampaikan sambutan di acara peluncuran Citi Prestige. Kartu ini
menawarkan pengalaman luar biasa bagi customer premium, yang terdiri dari empat pilar utama, yaitu rewards, travel,
lifestyle, dan akses layanan global maupun lokal. Pemegang Kartu Citi Prestige, juga akan diakui sebagai nasabah premium
Citibank di seluruh dunia.

(Kiri ke kanan) Mr. Rajiv Ramanathan, Chairman PT. Visa Worldwide Indonesia, Ibu Ellyana Fuad, President Director
PT Visa Worldwide Indonesia, Bapak Batara Sianturi, Chief Executive Officer Citi Indonesia, serta Mr. Vikas Kumar,
Cards and Loans Head Citi Indonesia saat memperkenalkan kartu kredit terbaru dari Citi Indonesia; Citi Prestige.
Peluncuran Kartu Citi Prestige merupakan strategi terkini dari Citi dalam menghadirkan layanan bagi nasabah
premium dan memperkuat posisi Citi di segmen ini dengan menghadirkan layanan khusus bagi nasabah, seiring
dengan peningkatan kekayaan, kecanggihan dan gaya hidup mereka.

Mayla Fayza, Violinis ternama Indonesia ketika membuka acara peluncuran Citi Prestige hari ini di Jakarta.

