PREMIUM SENIORS CLUB
Citra Garden City 6, Jakarta Barat

Introduction
Senior Club Premium yang didirikan khusus untuk
warga CitraGarden dan sekitarnya yang memiliki
fasilitas eksklusif dengan kapasitas untuk 100 anggota
VIP saja.
Fasilitas dengan perawatan terbaik dan eksklusif
tersebut dibuat agar tetap menyenangkan dan aktif,
serta sarana untuk menjalin pertemanan baru juga
dengan kegiatan baru yang bermanfaat, serta pelatihan
yang menyehatkan.
Premium Seniors Club ini beroperasi dari hari Senin
sampai Jumat.
Dengan seluruh staf yang telah dilatih dan dibimbing
oleh tim khusus dari Australia ditambah dengan
fasilitas yang menghadap ke danau yang indah di
CitraGarden 6.
Seniors club ini fasilitas juga memiliki bioskop pribadi,
ruang istirahat, ruang kegiatan, program kebugaran
dan prasmanan harian dengan makanan sehat dan lezat
disediakan dalam konsep modern, sehat dan nyaman.
Anggota VIP kami juga diberikan pelayanan
pemeriksaan kesehatan harian dari staf medis kami,
pelayanan antar jemput ambulan tanpa biaya tambahan
dari Ciputra Hospital.
Dengan senang hati kami menyambut Anda untuk
menjadi anggota eksklusif kami di CitraPremier dan
rayakan masa keemasan Anda.

A Golden Age
CitraPremier | Premium Seniors Club memberikan
dukungan dan perawatan anggota VIP kami dalam
fasilitas yang sangat baik.

Testimonial
CitraPremier | Premium Seniors Club telah merubah
kehidupan anggota kami dan keluarga mereka.
Dengarkan dari kata-kata mereka sendiri di video
testimoni kami.

Dedicated pick and drop off Area
Reception and Waiting Area
Medical Consulting Suite
Private Cinema for 20 people
Lounge and Dining for 56 people
Kitchen with 2 Chefs
Library for 8 people
Activities Room for 12 people
Fitness Program and Lakeside Excercise

Ketenangan Pikiran
CitraPremier bersama dengan Ciputra Hospital
menyediakan layanan secara pribadi kepada para anggota
VIP kami berbagai layanan medis dalam Club kami.
Setiap anggota akan menerima pemeriksaan harian
untuk memonitor tekanan darah, tingkat saturasi
oksigen, berat badan dan suhu tubuh.

Setiap bulan setiap anggota menerima tes pendengaran,
penglihatan dan darah serta penilaian keseimbangan.
Setiap enam bulan sekali setiap anggota menerima
pemeriksaan kognitif untuk mengidentifikasi tandatanda peringatan demensia atau penurunan mental
lainnya dan juga pemeriksaan katarak.
Sebagai anggota dari CitraPremier, Ciputra Hospital
juga menyediakan perlindungan ambulans gratis di
seluruh CitraGarden City dan area terdekat serta akses
ke lounge VVIP.

Cara Merayakan Usia Keemasan Anda
CitraPremier menyediakan semua kegiatan dan
program sehari-hari untuk anggota eksklusif kami
mulai dari kelas seni, aerobik dengan music di tepi
danau, keterampilan, merangkai bunga, bermain
mahjong, melatih pernafasan tai chi, menonton film,
karaoke, kelas memasak dan berkebun.
Tim kami juga berkolaborasi dengan Sekolah Citra
Kasih, untuk melakukan kegiatan menyenangkan
lainnya yang bermanfaat serta melatih diri dalam
melakukan pembelajaran di lingkungan yang aman
dan nyaman.

Safe and Secure
Protokol ketat COVID-19 dilaksanakan
bertujuan untuk menjaga kesehatan dan
kenyamanan para Anggota VIP kami.

Manfaat Keanggotaan
GOLD MEMBER
Biaya Pendaftaran awal
Biaya bulanan

: IDR 2,500,000 (hanya diawal saja)
: IDR 2,950,000/bulan per member
(datang setiap hari)

FLEX MEMBER
Biaya Pendaftaran awal : IDR 2,500,000 (hanya diawal saja)
Biaya bulanan
: IDR 1,950,000/bulan per member
		 (datang 10 x dalam 1 bulan kalender)
TRIAL MEMBER
Dua (2) Hari berturut

: IDR 360,000

Fasilitas yang didapat:
• Antar/jemput gratis untuk warga CitraGarden 1-8
• Layanan ambulance saat emergency selama 24jam dan akses
ruang VIP di Ciputra Hospital
• Pelatihan pencegahan dementia
• Penggunaan fasilitas CitraPremier seperti: Ruang istirahat, ruang
santai, dapat mengikuti seluruh kegiatan, pemeriksaan kesehatan
harian dan kegiatan kebugaran.
• Dapat menikmati makanan dan minuman sehat sepanjang hari.
Kondisi khusus:
• Akan ditarik biaya tambahan apabila member ingin memakai
kursi roda setiap hari dari fasilitas Club
• Kapasitas kami terbatas hanya menerima 100 members saja
• Daftar secara langsung dan tidak menerima reservasi

A Dedicated Team
Living Well Seniors Communities didirikan di Australia
dan membentuk tim untuk memenuhi kebutuhan para
senior khusus di Indonesia pada tahun 2013 bersama
Ciputra Group.
Perusahaan ini bangga menjadi co-founder dari Asosiasi
Seniors Living Indonesia (ASLI) dan telah mengubah
konsep perawatan lansia di Indonesia dengan mencipta
kan CitraPremier yang mengutamakan keramahan dan
layanan yang luar biasa.
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Benjamin Cass

Direktur Utama
Living Well Seniors Communities

TM

UNTUK PERTANYAAN
KEANGGOTAAN,
SILAKAN HUBUNGI

MARCELLA
0811 8082 110

(CALL ATAU WHATSAPP)
PERUMAHAN CITRA 6 BLOK M. 02
JL. BULEVAR CITRA 6 - CITRAGARDEN CITY
(DISAMPING SNAP FITNESS
PINTU MASUK LEWAT AREA PARKIR)

WWW.CITRAPREMIER.COM

MEMBERSHIP APPLICATION FORM

[WAJIB DIISI DENGAN HURUF CAPITAL DAN CORET YANG TIDAK PERLU]

Nama Lengkap: _________________________ Panggilan: _____________________
Tanggal Lahir & Usia: ____________________ Status Pernikahan:_______________
Alamat Tinggal: _______________________________________________________
RT/RW: _________ Kota: _____________________________ Kodepos: _________
Telepon: _________ Mobile: ______________ Email: ________________________
Registration Fee (Trial / Flex / Gold) : _____________________________________
Monthly Fee:__________________________________________________________
Masalah Kesehatan: ____________________________________________________
Masalah Dementia (mempengaruhi Monthly Fee): ______________________________
1. Apakah anda kesulitan dalam berkomunikasi?_____________________________
2. Apakah anda dapat melakukan aktifitas dan makan sendiri?__________________
3. Apakah anda membutuhkan bantuan saat akan ke kamar mandi? _____________
- (apabila YA), apakah anda ditemani Personal Care Asistant (suster)?___________
- (apabila YA), cantumkan nama Suster __________________________________
4. Apakah anda memiliki alergi pada makanan dan obat-obatan tertentu? _________
- (apabila YA), sebutkan ______________________________________________
Kerabat yang dapat dihubungi: _____________ Hubungan: ____________________
Telepon Rumah #: _______________________ Hand Phone #: _________________
1. Identitas Penanggungjawab (KTP/KK/ID)

_______________ (berikan tanda )

2. Identitas Member (KTP/KK/ID)

______________ (berikan tanda )

3. Identitas Personal Care Assistant (Suster) (KTP/KK/ID) ______ (berikan tanda )
4. Sertifikat Vaksin SARS Covid-19 (dua kali)

_______________ (berikan tanda )

5. Rekening PT PT Komunitas Hidup Baik
Bank Mandiri 0700006801505
NAMA

TANGGAL

TANDATANGAN

SYARAT DAN KETENTUAN KEANGGOTAAN
Invoice dikeluarkan pada tanggal 21 setiap bulannya dan dikirimkan ke
email yang terdaftar pada saat registrasi. Periode kontrak CLUB GOLD
dan CLUB FLEX berlaku 1 (satu) bulan calendar, bukan berdasarkan
tanggal masuk. Paket keanggotaan CLUB FLEX apabila masih tersisa,
maka tidak bisa dikreditkan atau dialokasikan pada bulan berikutnya.
Pembayaran membership peling lambat adalah 7 (tujuh) hari setelah invoice
dikirimkan. Apabila sampai tanggal 1 (satu) pada bulan kedepan pembayaran
belum diterima, maka secara otomatis membership akan ditangguhkan
sampai pembayaran diterima dan settle oleh finance.
Apabila pembayaran belum diterima dan tidak ada pemberitahuan sampai
tanggal 3 (tiga) pada bulan tersebut maka membership akan terhenti secara
otomatis dan harus membayar registrasi ulang.
Jika ingin melakukan pemindahan membership dari FLEX ke GOLD
atau sebaliknya, termasuk pengajuan cuti atau berhenti maka wajib
memberitahukan secara tertulis 14 (empat belas) hari sebelum bulan calendar
berakhir. Invoice yang telah terkirim akan dianggap hutang yang harus
diselesaikan. Apabila akan bergabung kembali maka hutang invoice lama
harus diselesaikan terlebih dahulu serta membayar registrasi ulang.
Untuk menghindari pembayaran registrasi ulang CLUB GOLD sebesar
Rp. 2,500,000,- dan CLUB FLEX Rp. 2,500,000,- maka pengajuan cuti
wajib memberitahukan secara tertulis 14 (empat belas) hari sebelum bulan
calendar berakhir.
Wajib membayar cuti sebesar Rp. 250,000,- per bulan. Maksimal cuti adalah
2 (dua) bulan berturut-turut dan apabila pada bulan ke 3 (tiga) tidak ada
pemberitahuan kepada pihak Klub kami, maka dianggap mengundurkan diri.
Klub kami menerima member dengan kondisi Dementia. Member akan
dipantau dan diberitahukan kepada pihak keluarga selama masa transisi,
dimulai saat member bergabung dengan Klub kami. Pada tingkat dementia
tertentu, kemungkinan 1 (satu) staf akan dialokasikan khusus untuk member
tersebut, kondisi ini akan mempengaruhi biaya bulanan dan akan disesuaikan.
Tandatangan anda dibawah ini menyatakan bahwa anda dianggap sudah
mengerti, setuju dan tunduk pada term dan kondisi yang tertera. Dari waktu
ke waktu isi pada term and condition ini dapat berubah sesuai kondisi dan
situasinya dan anda akan diberitahukan atas segala bentuk perubahannya
secara tertulis.
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