PROGRAM:
Member Get Member (MGM) 2021
PERIODE PROGRAM:
Until 28 February 2022
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Member Get Member Program hanya berlaku khusus untuk Pemegang Kartu Kredit Citi
yang merekomendasikan Calon Pemegang Kartu Kredit Citi.
Periode program dan referensi disetujui hingga 28 Februari 2022.
Untuk selanjutnya, Pemegang Kartu Kredit Citi yang merekomendasikan program
Member Get Member disebut Referrer dan Calon Pemegang Kartu Kredit Citi yang
direkomendasikan disebut sebagai Referral.
Referral tidak boleh memiliki Kartu Kredit Citi sebelumnya, dan tidak berlaku untuk
kartu tambahan (Supplemen).
Referrer memastikan bahwa nomor telpon genggam/ponsel yang dapat digunakan
untuk mengikuti mekanisme program ini, adalah nomor yang telah terdaftar/teregistrasi
di sistem Citibank. Untuk melakukan pengecekan nomor telpon genggam/ponsel yang
telah terdaftar/teregistrasi tersebut, Referrer dapat mengirimkan SMS berisi pesan "Bal
XXXX" ke 69999. Angka XXXX adalah 4 angka terakhir dari nomor Kartu Kredit
Citi Referrer.
Untuk mengikuti mekanisme program Member Get Member ini, nomor telpon
genggam/ponsel dan Kartu Kredit Citi yang terdaftar dalam sistem akan digunakan juga
untuk pengecekan aplikasi Referral yang telah disetujui. Apabila Referrer menggunakan
data yang salah/tidak terdaftar dalam sistem, maka aplikasi yang telah disetujui tidak
akan terhitung sebagai referensi.
Referrer akan mendapatkan Cash back sesuai dengan jumlah Referral yang disetujui
selama Periode akumulasi hadiah, skema Cash back sebagai berikut:
Jumlah Referral yang diakumulasi per
Periode akumulasi hadiah
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Jumlah Cash back yang didapatkan
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Rp200.000,-
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Rp1.000.000,-
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Rp2.000.000,-
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Rp5.000.000,-
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Rp8.000.000,-
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Rp15.000.000,-
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Periode akumulasi hadiah adalah hingga 3 bulan terhitung dari bulan dimana referensi
pertama disetujui dan jumlah nominal hadiah yang diterima akan diumumkan paling
lambat 15 hari setelah Periode akumulasi hadiah berakhir.
Untuk mendapatkan Cash back, referrer harus melakukan transaksi ritel sesuai dengan
nominal hadiah yang diterima dalam dua (2) bulan terhitung dari tanggal berakhirnya
Periode akumulasi MGM, ilustrasi seperti berikut:

Pemberian hadiah akan mengacu pada kelipatan terdekat dengan pembulatan ke bawah
dari skema hadiah dan tidak berlaku kelipatan. Dalam satu Periode Program (satu tahun
2021), nilai maksimum Cash back yang dapat diterima oleh satu referrer adalah
Rp30.000.000,-.
Apabila ada referral yang disetujui setelah berakhirnya periode akumulasi hadiah, maka
referral tersebut tidak akan masuk dalam perhitungan akumulasi hadiah. Apabila
Program Member Get Member masih berlangsung, maka referral yang disetujui
tersebut akan dihitung ke periode akumulasi hadiah berikutnya.
Apabila akumulasi nominal transaksi yang dilakukan Referrer, terhitung 60 hari dari
tanggal pengumuman hadiah, tidak mencapai nominal yang berhak diterima, maka
nominal yang akan di cash back hanya sejumlah transaksi yang telah dilakukan.
Program hanya berlaku untuk semua pengajuan Kartu Kredit Citi PremierMiles,
Rewards, Cash Back, Telkomsel, Simplicity+ dan Kartu Kredit Garuda Indonesia Citi.
Kondisi Kartu Kredit Citi Referrer harus dalam keadaan tidak ada tunggakan pada
saat cash back dikreditkan.
Hadiah tidak dapat ditukar atau diuangkan.
Tidak berlaku untuk Staff Citibank.
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