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Syarat & Ketentuan
Citi Top Up Program
19 Agustus – 30 September 2020
Ci ti Top Up Program a dalah program ya ng diadakan oleh Ci tibank, N.A., Indonesia (“Citibank”) ya ng berlaku khusus bagi nasabah
Ci ti gold da n Ci ti Pri ori ty ya ng bers tatus perorangan, bukan US Pers on (“Na sabah”), bukan Na sabah GDPR s elama periode
progra m: 19 Agustus 2020 – 30 September 2020 dengan Syarat dan Ketentuan sebagai berikut:
1. Penempatan dana pada rekening Ci tibank harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
a . Fres h Fund: Dana ya ng ditempatkan harus berasal dari l uar Ci tibank (transfer dari bank lain) dan bukan berasal dari
da na Nasabah Ci tibank lain.
b. Penempatan dana dilakukan di 2 (dua) tipe produk ya ng berbeda : Ta bungan dan Investasi
c. Penempatan dana sebagaimana dimaksud dalam poin a diatas harus dilakukan maksimum 14 (tujuh) hari kalender
s ejak dana masuk.
d. Penempatan dana dalam bentuk produk Tabungan akan terkunci s elama 6 (enam) bulan
e. Penempatan dana dapat dilakukan dalam Rupiah dan USD
2.

Ha diah berupa cash back da ri total penempatan dana a ka n dikreditkan ke dalam Kartu Kredit Citi Nasabah atau dalam
bentuk Gift Voucher ba gi Nasabah ya ng memenuhi ketentuan di poin 1 (satu) dan memenuhi ketentuan dibawah i ni:
a . Ni l ai hadiah ya ng akan diberikan sebesar 0,5% da ri total penempatan dana.
b. Mi ni mum total penempatan dana adalah Rp250.000.000,- (Dua ra tus lima puluh juta rupiah) untuk Nasabah Citigold
a ta u Rp100.000.000,- (Seratus juta rupiah) untuk Nasabah Ci ti Pri ority dan memenuhi minimum penempatan dana
di rekening ta bungan a tau gi ro s ebesar Rp50.000.000,- (l i ma puluh juta rupiah) untuk Nasabah Ci ti gold atau
Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) untuk Nasabah Ci ti Pri ority
c. Mi ni mum penempatan pada produk investasi sebesar 20% da ri total penempatan dana.
d. Tota l s aldo ra ta -rata s ecara keseluruhan s etelah penempatan dana hingga a khir periode program memenuhi
mi nimum ekuivalen Rp1.300.000.000,- (s a tu mi liar ti ga ra tus juta rupiah) untuk Nasabah Ci ti gold da n minimum
ekuivalen Rp350.000.000,- (ti ga ra tus lima puluh juta rupiah) untuk Nasabah Ci ti Pri ority.
e. Na s abah harus sudah memiliki Kartu Kredit Ci ti yang aktif untuk mendapatkan hadiah cashback dari program ini yang
di kreditkan ke dalam Ka rtu Kredit Ci ti
3. Ni l ai hadiah a kan dibatasi s enilai ma ksimal ekuivalen Rp50.000.000,- (l ima puluh juta rupiah) per kuartal untuk Citigold
da n Ci ti Pri ority
4. Ba gi Na sabah ya ng mendapatkan ha diah l ebih besar da ri Rp 10.000.000,- (s epuluh juta rupi ah) per kuartal, harus
mel akukan penempatan minimum Rp 100.000.000,- (s eratus juta rupiah) pada eMF dengan fee minimum 1%
5. Apa bila pada akhir ja ngka waktu penempatan, s aldo penempatan dana a wal di poin 2 berkurang karena penarikan dana
ol eh Nasabah, maka Nasabah akan dikenakan penalti sebesar nilai hadiah ya ng telah diberikan
6. Da na ya ng sama tidak dapat digabungkan dengan program l ainnya
7. Apa bila terdapat i ndikasi pelanggaran terhadap ketentuan ya ng berlaku, maka Ci tibank berhak untuk ti dak memberikan
ha diah a tau menarik kembali hadiah ya ng telah diberikan
8. Pemberian ha diah dilakukan s elambat-lambatnya 90 (s embilan puluh) ha ri s etelah Nasabah memenuhi Sya rat dan
Ketentuan Program ini
9. Sya ra t dan Ketentuan ini merupakan satu kesatuan dan bagian ya ng tidak terpisahkan dari Formulir Pembukaan Rekening
Ta bungan/Giro, yang telah diisi dan ditanda tangani oleh Nasabah serta Syarat dan Ketentuan terkait dengan rekening
ya ng berlaku di Ci tibank.
10. Sya ra t da n Ketentuan i ni merupakan satu kesatuan dan bagian ya ng tidak terpisahkan dari Aplikasi Penempatan Produk
Investasi, yang telah diisi dan ditanda tangani oleh Nasabah serta Sya rat dan Ketentuan terkait dengan penempatan di
Produk Investasi ya ng berlaku di Ci tibank.
11. Progra m i ni dapat diberhentikan sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan Bank, dengan pemberitahuan kepada Nasabah.
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