
Ringkasan Informasi
Layanan Citi Priority



Apapun tahapan kehidupan Anda, kami akan membantu memaksimalkan potensi dan 

menciptakan kesejahteraan melalui pengelolaan kekayaan yang dipersonalisasikan dan 

dirancang khusus untuk Anda. 

• Total Wealth Advisory

• Citi Wealth Insights

Layanan Citi Priority merupakan layanan yang diberikan oleh Citibank Indonesia 

kepada Nasabah yang memiliki minimum saldo rata-rata bulanan sebesar minimal 

Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) 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 Citi Priority

Nasabah Citi Priority berhak mendapatkan layanan perbankan dengan keistimewaan 

sebagai berikut :

Kami hadir untuk membantu Anda menuju apapun kehidupan yang Anda pilih. Karena 

itu, kami selalu berusaha untuk memberikan kemudahan dan kenyamanan perbankan 

melalui produk dan layanan kami.

•  Citibank Online, Citi Mobile® App, Citi Alerts, Citi e-Mutual Fund

• Personal Banker yang ditugaskan untuk Anda

Simple Banking

Create Wealth



Sejauh apapun Anda melangkah, kami selalu bersama Anda. Didukung dengan 

keberadaan Citi di berbagai negara, serangkaian layanan hadir dalam jangkauan Anda.

• Global View of Accounts

• Global Currency Account

• Global Citi ATM Access

Anda berhak mendapatkan keistimewaan disetiap langkah menuju tujuan Anda.

• Mastercard Debit Card Privileges

• Special Offers from Citi Partners

Global Access

Privileges
and Offers

Risiko

• Apabila rata-rata jumlah minimum dana Nasabah kurang dari Rp300.000.000,- (tiga 

ratus juta rupiah) maka akan dikenakan biaya administrasi saldo dibawah minimum 

sejumlah Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Apabila Nasabah tidak memenuhi 

ketentuan rata-rata jumlah minimum dana Nasabah Citi Priority selama minimum 

3 (tiga) bulan berturut-turut, maka status Citi Priority dapat berubah menjadi 

Citibanking.

• 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.



Tarif dan Biaya

Informasi lengkap mengenai biaya layanan dapat diakses di

www.citibank.co.id/servicefee

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.

• Rata-rata jumlah minimum dana Nasabah sebesar atau lebih besar dari 

Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).

Hubungi Kami

Jika Anda ingin menyampaikan pertanyaan, saran maupun keluhan, mohon 

menghubungi:

•  CitiPhone Banking (021) 2529999 atau 1500-335

• 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/citipriority

Simulasi

Bulan
Saldo rata-rata bulanan 
(setara dalam Rupiah)

Biaya saldo di bawah minimum 
saldo rata-rata bulanan

Biaya
administrasi

Jan 2023 Rp350.000.000,-
Gratis 

(Saldo rata-rata bulanan
diatas Rp300.000.000)

Gratis

Feb 2023 Rp250.000.000,-
Rp200.000 

(Saldo rata-rata bulanan 
dibawah Rp300.000.000)

Gratis

Mar 2023 Rp400.000.000,-
Gratis 

(Saldo rata-rata bulanan
diatas Rp300.000.000)

Gratis
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