SYARAT DAN KETENTUAN
CITI 2018 NTB SUMMER PARADISE
Citi 2018 NTB Summer Paradise adalah program yang diadakan oleh Citibank N.A., Indonesia (“Citibank”) yang berlaku khusus bagi calon nasabah yang belum
pernah memiliki tabungan di Citibank (New To Bank) yang berstatus perorangan (“Nasabah”) selama periode program mulai 25 Mei hingga 31 Desember 2018
(“Program”), dengan Syarat dan Ketentuan di bawah ini:
1. Nasabah yang mengikuti Program bersedia membuka rekening Citibank dengan ketentuan sebagai berikut:
a. Dana Baru - Dana yang ditempatkan harus berasal dari luar Citibank (transfer dari bank lain) dan bukan berasal dari dana nasabah lain yang telah
menjadi nasabah Citibank.
b. Penempatan dana sebagaimana dimaksud dalam poin 2 (dua) di atas sudah tersedia di dalam rekening Nasabah maksimal 14 (empat belas) hari
kalender sejak rekening dibuka.
c. Melakukan penempatan dana minimum sebesar Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) di layanan Citi Priority atau minimum sebesar
Rp1.250.000.000,- (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) di layanan Citigold.
d. Melakukan Penilaian Profil Resiko.
e. Penempatan dana dilakukan minimal di 1 (satu) tipe produk dari pilihan berikut: Deposito, Tabungan, Reksadana, atau Obligasi.
f. Dana yang ditempatkan akan terkunci selama 6 (enam) Bulan.
g. Bukan merupakan Nasabah dengan status US Person.
2. Nasabah akan memperoleh Hadiah sesuai dengan ketentuan di bawah ini :

Segmen

Citi Priority
Citigold

3.
4.
5.
6.

7.
8.

Min. total
penempatan
(dalam rupiah)

300,000,000
500,000,000
1,250,000,000
3,000,000,000

Hadiah Program
(dalam Krisflyer Miles)

17,143
28,571
96,000
160,000

Hadiah Program
(dalam rupiah equivalen)

1,500,000
2,500,000
6,000,000
10,000,000

a. Penempatan dana untuk produk di Citibank harus dilakukan bersamaan dan di hari yang sama.
b. Hadiah akan diberikan sesuai dengan minimum penempatan dana diatas dengan jumlah hadiah maksimal sebesar Rp10,000,000,-, dalam bentuk Citi
Rewards Points yang akan dikreditkan ke kartu debet Citibank Nasabah atau dalam bentuk cashback ke kartu kredit Citi Nasabah.
c. Citi Rewards Points dapat ditukarkan dengan voucher belanja atau miles pilihan Nasabah mulai dari Garuda Miles, Krisflyer Miles dan Asia Miles.
Ilustrasi pada tabel diatas merupakan contoh penukaran Citi Rewards Points terhadap Krisflyer miles dan voucher belanja.
Pemberian hadiah dilakukan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah Nasabah memenuhi Syarat dan Ketentuan Program ini.
Program ini hanya dapat digabungkan dengan Program Digital Acquisition Rewards.
Apabila pada akhir jangka waktu penempatan, saldo mengendap kurang dari penempatan dana awal, maka Nasabah akan dikenakan penalti sebesar nilai
hadiah yang telah diberikan.
Syarat dan Ketentuan ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Formulir Pembukaan Rekening Deposito dan Rekening
Tabungan/Giro, yang telah diisi dan ditanda tangani oleh Nasabah serta Syarat dan Ketentuan terkait dengan rekening dan deposito yang berlaku di
Citibank.
Syarat dan Ketentuan ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Aplikasi Penempatan Produk Investasi, yang telah diisi dan
ditanda tangani oleh Nasabah serta Syarat dan Ketentuan terkait dengan penempatan di Produk Investasi yang berlaku di Citibank.
Pemberian hadiah dilakukan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah Nasabah memenuhi Syarat dan Ketentuan Program ini atau tanggal 28
Februari 2019.

_________, ____________, 2018

[ Nama Nasabah ]

