Rumah Idaman
Ada di Tangan

J TRUST
IDAMAN

(Kredit
Pemilikan Rumah)

Yuk mulai wujudkan rumah idaman,
karena rumah idaman tak sekedar impian.
J Trust Idaman menawarkan kredit pemilikan rumah
dengan berbagai keunggulan untuk memudahkan Anda
meraih rumah idaman.
l Angsuran s.d. 25 tahun. l Bunga fixed 8,8% p.a. untuk
tahun pertama. l Hadiah langsung yang menarik.
l Promo berlaku s.d. 31 Agustus 2017.
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J Trust Idaman (Kredit Pemilikan Rumah)

Rumah idaman tak lagi cuma impian, berbagai fasilitas J Trust
Idaman (Kredit Pemilikan Rumah) dari J Trust Bank membantu
mewujudkan rumah impian Anda. Pembiayaan ini dapat
digunakan untuk pembelian tempat tinggal, apartemen,
ruko, rukan yang dijual oleh pengembang maupun non
pengembang dengan skema pembiayaan sampai dengan
80% dari harga properti.
KEUNTUNGAN:
l Bunga fixed 8,8% p.a. untuk tahun pertama (berlaku s.d. 31
Agustus 2017).
l Plafond dan jangka waktu dapat disesuaikan s.d. 25 tahun.
l Hadiah langsung (berlaku s.d. 31 Agustus 2017).
l Debitur mendapatkan asuransi jiwa dan asuransi kebakaran.
l Sertifikat kepemilikan dan dokumen yang diagunkan
tersimpan dengan aman.
l Pembayaran cicilan dengan sistem autodebet.
SYARAT:
l WNI berusia minimal 21 tahun.
l Kredit berakhir 55 tahun (pegawai) dan 60 tahun (profesional
/ wiraswasta).
l Fotokopi dokumen: KTP, KK, surat nikah / cerai / kematian,
rekening koran 3 bulan terakhir, NPWP, dokumen
kepemilikan agunan (SHM / SHGB, IMB, PBB), asli slip
gaji / surat keterangan penghasilan. Sedangkan untuk
profesional / wiraswasta ditambahkan fotokopi dokumen:
neraca laba rugi / laporan keuangan terakhir, akte pendirian
usaha / surat ijin usaha, surat ijin praktek.
BIAYA:
l Administrasi, provisi, asuransi, apraisal, meterai, denda
keterlambatan, pinalti.
RISIKO:
l Fluktuasi suku bunga bisa terjadi mengikuti perkembangan
pasar.
l Muncul denda jika terjadi keterlambatan pembayaran
angsuran.
l Pelunasan sebagian atau seluruhnya dikenakan biaya
pinalti.
Yuk, mulai mencari rumah idaman dan ajukan pembiayaannya
melalui J Trust Idaman (Kredit Pemilikan Rumah) dari J Trust
Bank. Keterangan lebih lengkap kunjungi J Trust Bank terdekat
di kota Anda atau hubungi J Trust Call di 15 006 15.

