Ringkasan Informasi
Layanan Citigold

Layanan Citigold merupakan layanan prioritas yang diberikan oleh Citibank Indonesia
kepada Nasabah yang memiliki minimum saldo rata-rata bulanan sebesar minimal
Rp1.200.000.000,- di berbagai jenis produk, termasuk:
• 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

Keistimewaan Citigold
Dengan bergabung di Citigold, Nasabah mendapatkan berbagai produk dan layanan
perbankan kelas dunia dengan sentuhan pribadi.
Berikut keistimewaan layanan Citigold yang terbagi dalam 4 pilar, yaitu:

ADVISORY
Dibuat untuk memenuhi kebutuhan dan tujuan investasi Anda, kami menawarkan solusi
keuangan komprehensif, layanan perbankan prioritas yang dipersonalisasi dan rencana
keuangan yang disesuaikan untuk Anda. Nasabah dapat memaksimalkan potensi
keuangannnya melalui rangkaian layanan dari Citibank yang meliputi:
• The Gold Conversation
• Total Wealth Advisory

INSIGHTS
Membuat keputusan dengan lebih baik melalui pemahaman menyeluruh mengenai
pasar, tren pasar, dan peluangnya, seluruhnya disajikan untuk Anda oleh tim analis kami.
• Wealth Management Advisory Series
• Market Watch
• Citi Wealth Insights

YOUR TEAM
Relationship Manager yang didedikasikan untuk Anda, didukung oleh tim ahli keuangan
kami, akan menyediakan pemahaman dan petunjuk yang dapat membantu mencapai
tujuan finansial Anda.
Tim tersebut terdiri dari:
• Relationship Manager
• Assistant Relationship Manager
• Investment Consultant
• Insurance Specialist
• Treasury & Foreign Exchange Specialist

PRIVILEGES
Sebagai nasabah Citigold, Anda akan menikmati berbagai keistiwewaan layanan
perbankan eksklusif yang sesuai dengan gaya hidup Anda.
• GLOBAL ADVANTAGE
Pertahankan status Citigold ketika Anda harus relokasi dan membuka rekening di
luar negeri, dan dapatkan kemudahan membuka seluruh rekening Citigold yang Anda
miliki dari berbagai negara, hanya dengan satu kali log-in ke Citibank Online Anda.
• YOUR CITIGOLD PRIVILEGES
Manjakan diri Anda dengan keistimewaan layanan perbankan Citigold, mulai dari
gaya hidup, menghabiskan waktu bersama dengan keluarga, travelling, dan kesehatan
Anda.

Risiko
• Apabila Nasabah tidak memenuhi ketentuan minimum saldo rata-rata bulanan
Citigold sebesar Rp1.200.000.000, maka status Citigold dapat berubah menjadi Citi
Priority (bila minimum saldo rata-rata bulanan memenuhi minimum Rp300.000.000,)
atau Citibanking (bila minimum saldo rata-rata bulanan dibawah Rp300.000.000,-)
• 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 Rp1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta
rupiah).

Tarif dan Biaya
Informasi lengkap mengenai biaya layanan dapat diakses di
www.citibank.co.id/servicefee

Simulasi
Bulan

Saldo rata-rata bulanan
(setara dalam Rupiah)

Biaya saldo di bawah minimum
saldo rata-rata bulanan

Biaya
administrasi

Jan 2021

Rp1.300.000.000,-

Gratis

Gratis

Feb 2021

Rp1.100.000.000,-

Gratis

Gratis

Mar 2021

Rp1.500.000.000,-

Gratis

Gratis

Hubungi Kami
Jika Anda ingin menyampaikan pertanyaan, saran maupun keluhan, mohon menghubungi:
• Citigold Phone Banking di (021) 5269 2929.
• 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

Untuk informasi lebih lengkap, kunjungi www.citibank.co.id/citigold
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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