SYARAT DAN KETENTUAN
CITI MEMBER GET MEMBER PROGRAM
Citi Member Get Member Program (“Program”) adalah program yang diadakan oleh Citibank N.A.,
Indonesia (“Citibank”) yang berlaku untuk Nasabah Citibank N.A Indonesia (Citibanking atau Citi Priority
atau Citigold dan pemegang Citibank kartu kredit yang berstatus perorangan, tidak berdomisili di negara
bagian California Amerika Serikat, bukan US/Brazil/New Zealand Person/GDPR Person/SPF/GO dan bukan
karyawan Citibank Indonesia (“Pemberi Referensi”) selama periode 1 Januari – 30 Juni 2022.
1. Pemberi Referensi yang mengikuti Program bersedia untuk merekomendasikan calon Nasabah dengan
ketentuan sebagai berikut:
a. Rekomendasi calon Nasabah diterima oleh pihak Citibank selama periode program.
b. Calon Nasabah yang direkomendasikan dapat berupa calon nasabah perorangan maupun calon
nasabah korporasi.
c. Calon Nasabah Citigold atau Citi Priority yang direkomendasikan bersedia untuk dihubungi oleh
Citibank dalam rangka penawaran produk dan layanan Citibank, dan Pemberi Referensi setuju jika
namanya disebutkan oleh Citibank dalam percakapannya dengan Calon Nasabah.
d. Rekomendasi calon Nasabah harus didaftarkan melalui formulir khusus program Member Get
Member Citibank.
e. Calon Nasabah tidak boleh memiliki rekening di Citibank minimum 12 bulan terakhir baik sebagai
pemilik Rekening Utama (single) maupun Rekening Bersama (joint) dan bukan merupakan karyawan
Citibank.
f. Untuk rekomendasi calon Nasabah perorangan, Pemberi Referensi tidak diperkenankan untuk
merekomendasikan diri sendiri dan alamat rumah calon Nasabah harus berbeda dengan alamat
rumah Nasabah Pemberi Referensi yang terdaftar di sistem Citibank.
2. Penempatan dana calon Nasabah pada rekening Citibank harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
a. Calon Nasabah melakukan pembukaan rekening dengan segmentasi Citi Priority atau Citigold atau
Citigold Citibusiness.
b. Dana yang ditempatkan harus berasal dari luar Citibank (transfer dari bank lain) dan bukan berasal
dari dana Nasabah Citibank lain. Split footing tidak diperbolehkan.
c. Penempatan dana dalam bentuk produk Deposito atau Tabungan akan terkunci selama minimum 6
(enam) bulan.
d. Minimum penempatan dana sebesar Rp350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) untuk
Calon Nasabah Citi Priority atau Rp1.300.000.000,- (satu milyar tiga ratus juta rupiah) untuk calon
Nasabah Citigold atau Rp3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) untuk calon Nasabah Citigold Business.
e. Calon Nasabah harus memenuhi penempatan dana dalam jangka waktu maksimum 1 bulan setelah
bulan pembukaan rekening. Contoh: jika pembukaan rekening dilakukan pada bulan April maka
batas maksimum penempatan dana adalah hari kerja terakhir di bulan Mei.
3. Hadiah akan diberikan bagi Pemberi Referensi yang memenuhi ketentuan di poin 1 (satu) & 2 (dua)
dan dihitung berdasarkan jumlah rekomendasi calon Nasabah yang telah memenuhi syarat minimum
penempatan dana. Hadiah akan diberikan dalam bentuk Gift Voucher atau cashback/ Poin/Miles yang
dikreditkan ke dalam Kartu Kredit Citi Pemberi Referensi. Pengkreditan cashback/Poin/Miles hanya
dapat dilakukan ke nomor Kartu Kredit Utama (tidak dapat dikreditkan ke nomor Kartu Kredit
tambahan).

4. Berikut adalah skema hadiah untuk Pemberi Referensi.
Segment Pemberi Referensi
Segment yang di refer

QCG*

QCP*

Unqualified CG, Unqualified CP, CB, CC Card Holder*

QCG

Rp 3.000.000

Rp 2.000.000

Rp 2.000.000

Qualified CGBiz

Rp 3.000.000

Rp 2.000.000

Rp 2.000.000

QCP

Rp 1.000.000

Rp 1.000.000

RP 500.000

Note :
*Dalam IDR
QCG : Qualified Citigold, adalah nasabah yang memenuhi kualifikasi sebagai nasabah dengan segment Citigold (Min. TRB –
Total Relationship Balance sebesar ekuivalen RP1,2 Milyar)
QCP : Qualified Citi Prioroty, adalah nasabah yang memenuhi kualifikasi sebagai nasabah dengan segment Citi Prioroty Gold
(Min. TRB – Total Relationship Balance sebesar ekuivalen Rp300 Juta)
Nasabah pemberi referensi yang terkualifikasi sebagai QCG atau QCP, diharuskan untuk memenuhi kualifikasi sebagai
nasabah CG atau CP pada saat periode pemberian hadiah.

5. Maksimum hadiah yang dapat diberikan dari Program ini adalah senilai Rp20.000.000,- (dua puluh juta
rupiah) untuk tiap Pemberi Referensi selama periode program yang berlaku.
6. Jika terdapat lebih dari satu Pemberi Referensi yang merekomendasikan calon Nasabah yang sama dan
memenuhi syarat dan ketentuan, maka pemberian hadiah akan didasarkan oleh tanggal penerimaan
formulir referensi yang lebih dulu diterima oleh Citibank.

7. Apabila terdapat indikasi split footing atau pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku, maka
Citibank berhak untuk menarik kembali hadiah yang telah diberikan atau berhak untuk tidak
memberikan hadiah kepada Pemberi Referensi.

8. Pemberian hadiah dilakukan selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah Nasabah
memenuhi Syarat dan Ketentuan Program ini. Khusus untuk hadiah dalam bentuk voucher, diberikan
waktu tambahan selambat-lambatnya 90 (Sembilan puluh) hari kalender untuk periode pemberian
hadiah, setelah waktu yang disebutkan diatas (90 – sembulan puluh) hari selesai.

9. Bentuk hadiah dalam bentuk Poin/Miles yang dikreditkan dalam Kartu Kredit Citi Calon Nasabah
diberikan sesuai jenis kartu kredit sebagai berikut:
Bentuk
Nilai Konversi untuk Setiap Poin/Miles
Jenis Kartu Kredit Citi
Hadiah
(IDR)*
Premier Miles & GICC (Garuda)
Miles
Rp200
Prestige,
Platinum,
Reward,
Telkomsel
Poin
RP30
* Nilai konversi hadiah dalam bentuk Poin/Miles dapat berubah-rubah sewaktu dimana perubahannya akan diinfokan ke Calon Nasabah

10. Syarat dan Ketentuan ini dapat berubah sewaktu waktu, yang perubahannya akan diinformasikan

oleh Bank ke Nasabah.

_________, ____________, 2022

(Nama Nasabah)

