
 
Syarat & Ketentuan 

Citi Adventure Program 
1 Januari – 30 Juni 2023 

 

Citi Adventure Program adalah program yang diadakan oleh Citibank, N.A., Indonesia (“Citibank”) yang berlaku khusus bagi 
Nasabah Citigold, Citi Priority dan Citigold Non Individual yang bukan merupakan US/ Brazil/New Zealand Person (“Nasabah”), 
dan bukan Nasabah GDPR selama periode program: 1 Januari – 30 Juni 2023 dengan Syarat dan Ketentuan sebagai berikut:  

1. Penempatan dana pada rekening Citibank harus memenuhi ketentuan sebagai berikut: 
a. Fresh Fund (Dana Baru): Dana yang ditempatkan harus berasal dari luar Citibank (transfer dari bank lain) dan bukan 

berasal dari dana Nasabah Citibank lain. 
b. Existing Fund (Dana Lama): Dana berasal dari Deposito Citibank yang sudah berjalan min. 1 bulan atau dari Savings 

Account. 
c. Penempatan dana dilakukan di 2 (dua) tipe produk yang berbeda : Tabungan dan Investasi 
d. Transfer dapat dilakukan secara parsial dalam kurun waktu 1 bulan kalender sejak tanggal pertama kali transfer. 

Nasabah harus melakukan penempatan dana dalam jangka waktu 1 (satu) bulan kalender terhitung sejak tanggal 
transfer pertama sampai tanggal penempatan produk terakhir. 

e. Penempatan dana dapat dilakukan dalam Rupiah (IDR) dan/atau EURO (EUR) dan/atau Dollar Amerika Serikat (USD). 
 

2. Hadiah akan diberikan dari total penempatan dana dalam bentuk Gift Voucher, atau cashback/Poin/Miles yang 
dikreditkan ke dalam Kartu Kredit Citi Nasabah bagi Nasabah yang memenuhi ketentuan di poin 1 (satu) dan memenuhi 
ketentuan dibawah ini: 
   

 

 
*1 Jan – 30 Jun 2023 
**Memerlukan approval District Head/Branch Manager 
***Penempatan dalam USD/EUR mengikuti konversi FX Rate Gift Fulfillment pada saat pemenuhan hadiah. 
 

a. Minimum total penempatan dana adalah setara dengan Rp250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk 
Nasabah Citigold dan Citigold Non Individual atau setara dengan Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk Nasabah 
Citi Priority.  

b. Minimum penempatan dana di rekening tabungan atau giro sebesar setara dengan Rp50.000.000,- (lima puluh juta 
rupiah) untuk Nasabah Citigold & Citigold Non Individual atau setara dengan Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta 
rupiah) untuk Nasabah Citi Priority dan Minimum penempatan pada produk investasi sebesar 50% dari total 
penempatan dana. 
*Contoh: Nasabah CG melakukan penempatan dana untuk program Citi Adventure dengan total Rp250 juta, nasabah 
harus melakukan penempatan dana min. Rp50juta dan harus melakukan penempatan dana dalam produk Investasi 
yang memiliki min. biaya investasi 1% sejumlah Rp200juta (memenuhi min. porsi Investasi 50% dari total 
penempatan). 

c. Total saldo rata-rata secara keseluruhan setelah penempatan dana hingga akhir periode program memenuhi 
minimum ekuivalen Rp1.300.000.000,- (satu miliar tiga ratus juta rupiah) untuk Nasabah Citigold, minimum ekuivalen 
Rp3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) untuk Nasabah Citigold Non Individual, dan minimum ekuivalen 
Rp350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) untuk Nasabah Citi Priority. 

d. Untuk opsi cashback/Poin/Miles dari program ini, hadiah akan dikreditkan ke dalam Kartu Kredit Citi Utama Nasabah 
yang aktif.   

e. Untuk Nasabah Baru Individual (NTB) harus mengikuti NTB Program terlebih dahulu sebelum mengikuti Citi 
Adventure Program 

f. Pengkreditan cashback/Poin/Miles hanya dapat dilakukan ke nomor Kartu Kredit Utama (tidak dapat dikreditkan ke 
nomor Kartu Kredit tambahan). 



3. Bentuk hadiah dalam bentuk Poin/Miles yang dikreditkan dalam Kartu Kredit Citi Calon Nasabah diberikan sesuai jenis 

kartu kredit sebagai berikut:  

Jenis Kartu Kredit Citi Bentuk Hadiah Nilai Konversi untuk Setiap Poin/Miles (IDR)* 

Premier Miles & GICC (Garuda) Miles IDR 200 

Prestige, Platinum, Reward, Telkomsel Poin IDR 30 

* Nilai konversi hadiah dalam bentuk Poin/Miles dapat berubah-rubah sewaktu dimana perubahannya akan diinfokan ke Calon Nasabah 

 
4. Nilai hadiah akan dibatasi senilai maksimal ekuivalen Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) per periode program untuk 

seluruh Nasabah Citigold, Citigold Non Individual, dan Citi Priority dengan sumber dana Fresh Fund. 
5. Nilai hadiah akan dibatasi senilai maksimal ekuivalen Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) per periode program untuk 

Nasabah Citigold, Citigold Non Individual dan Citi Priority dengan sumber dana Existing Fund Deposito. 
6. Nilai hadiah akan dibatasi senilai maksimal ekuivalen Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per periode program untuk 

Nasabah Citigold, Citigold Non Individual dan Citi Priority dengan sumber dana Existing Fund Savings Account. 
7. Dana yang sama tidak dapat digabungkan dengan program Citi Innovation atau program Citi Infinite. 
8. Apabila terdapat indikasi pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku, maka Citibank berhak untuk tidak memberikan 

hadiah atau menarik kembali hadiah yang telah diberikan 
9. Pemberian hadiah dilakukan selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah penempatan produk terakhir 

sesuai Syarat dan Ketentuan Program ini. Khusus untuk hadiah dalam bentuk voucher, hadiah akan diberikan selambat-
lambatnya 90 (sembilan puluh) hari setelah waktu yang disebutkan di atas (90 – sembilan puluh hari) selesai. 

10. Syarat dan Ketentuan ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Formulir Pembukaan Rekening 
Tabungan/Giro, yang telah diisi dan ditanda tangani oleh Nasabah serta Syarat dan Ketentuan terkait dengan rekening 
yang berlaku di Citibank.  

11. 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.  

12. Program ini dapat diberhentikan sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan Bank, dengan pemberitahuan kepada Nasabah. 
13. Berkaitan dengan penempatan Tabungan atau Deposito untuk program ini, maka ketentuan atas LPS (Lembaga Penjamin 

Simpanan) akan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku di LPS. Apabila nominal dana yang ditempatkan 
melebihi suku bunga dan nominal maksimum yang dijkamin berdasarkan program LPS, maka Nasabah mengetahui dan 
menyetujui bahwa deposito tersebut tidak termasuk dalam program penjaminan LPS. 

_____________ , ________________ 

 

 

(                                                                 ) 

 

 

Citibank N.A., Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). 
Bank merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


