Ringkasan Informasi
Layanan Citibanking

Citibank menawarkan Rekening Tabungan yang tidak hanya akan membantu Anda
menabung tetapi juga memungkinkan Anda mengelola uang Anda dengan mudah.
Dapatkan suku bunga kompetitif, nikmati aksesibilitas mudah dengan jaringan ATM kami
dan kelola tabungan Anda secara online dengan nyaman. Rekening Tabungan Citibank
adalah pilihan ideal untuk kebutuhan perbankan dan tabungan sehari-hari Anda. Produk
yang dapat Anda miliki antara lain:
• Deposito dalam mata uang Rupiah dan mata uang asing
• Produk-produk investasi
• Rekening tabungan dan rekening giro dalam mata uang Rupiah dan mata uang asing
• Produk-produk asuransi

Fitur dan Layanan Citibank
1. Simple and Personalized Access
• Gratis biaya transaksi tarik tunai dan transfer dana
di berbagai negara di dunia* dan hingga 20x/bulan
di ATM Bersama dan Prima di Indonesia.
• Gratis transfer dana via Citibank Online & Citi
Mobile.**
* Transaksi melalui ATM berlogo Plus di beberapa negara dapat
dikenakan biaya, tergantung pada bank dan negara dimana
transaksi dilakukan. Nilai tukar mata uang asing berlaku.
** Sesuai limit tertentu.

2. Wide Range of Products
• Deposito dalam mata uang Rupiah dan mata uang
asing
• Produk-produk investasi atau Reksa Dana dan
Obligasi
• Investasi rutin yang lebih nyaman, praktis dan
fleksibel dengan Citibank Investment Plan.

3. Global Banking
• Gratis biaya transaksi di ATM Citibank seluruh
dunia***.
• Gratis transfer dana ke seluruh rekening Citibank
di negara yang berpartisipasi dengan Citibank
Global Transfer.
• Nikmati kemudahan bertransaksi dengan pilihan
10 jenis mata uang melalui fitur Global Currency
Account.
*** Biaya nilai tukar uang asing berlaku.

RISIKO
• Apabila rata-rata jumlah minimum dana Nasabah kurang dari Rp50.000.000,- (lima
puluh juta rupiah) maka akan dikenakan biaya administrasi saldo dibawah minimum
sejumlah Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
• Apabila bunga dan nominal simpanan Nasabah pada Citibank melebihi suku bunga
dan nominal yang ditentukan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), maka simpanan
tersebut tidak termasuk dalam program penjaminan LPS.

SYARAT PEMBUKAAN REKENING
• Berusia minimal 18 tahun.
• Mengisi formulir Pembukaan Rekening Tabungan/Giro untuk Individual, formulir
FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) dan formulir Self Certification CRS
(Common Reporting Standard).
• Memberikan dokumen yang disyaratkan oleh bank yaitu E-KTP/Paspor + KIMS/KITAS
dan NPWP.
• Minimum penempatan awal sejumlah Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

TARIF DAN BIAYA
Untuk biaya layanan rekening deposito dan transaksi lainnya dapat dilihat di:
www.citibank.co.id/servicefees

SIMULASI
Bulan

Saldo rata-rata bulanan
(setara dalam Rupiah)

Biaya saldo di bawah minimum
saldo rata-rata bulanan

Biaya
administrasi

Jan 2021

Rp55.000.000,-

Gratis
(Saldo rata-rata bulanan diatas
Rp50.000.000)

Rp20.000

Feb 2021

Rp45.000.000,-

Rp150.000
(Saldo rata-rata bulanan
dibawah Rp50.000.000)

Rp0
Karena Nasabah sudah
dikenakan biaya saldo
dibawah saldo minimum
bulanan

Mar 2021

Rp70.000.000,-

Gratis
(Saldo rata-rata bulanan diatas
Rp50.000.000)

Rp20.000

HUBUNGI KAMI
Jika Anda ingin menyampaikan pertanyaan, saran maupun keluhan, mohon
menghubungi:
• Citiphone Banking (021) 252- 9999 atau 1500335
• Login ke Citibank Online :  www.citibank.co.id
• Kunjungi kantor cabang Citibank terdekat. Untuk daftar lengkap kantor cabang
Citibank, silakan kunjungi: www.citibank.co.id/branches
Citibank adalah merek layanan Citigroup Inc. atau Citibank N.A., digunakan dan terdaftar di seluruh dunia. Citibank N.A., Indonesia adalah bank yang telah
memiliki izin usaha, terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Bank merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan.
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