Nabung di J Trust
Hadiah Langsungnya
Pasti Jadi Milik Anda
PASTI DAPAT

HADIAH

TABUNGAN
J TRUST

Dapatkan hadiah menarik & promo menarik
lainnya hanya di J Trust Bank

jtrustbank.co.id
J Trust Bank terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

TABUNGAN J TRUST
Dapatkan hadiah langsung yang menarik dan berbagai
macam promo lainnya yang spesial untuk nasabah tercinta
hanya di J Trust Bank.
No

Setoran
Dana
(hold 3 bulan)

Jenis
Hadiah

1

Rp 100.000,-

Coffee Latte Cup

2

Rp 200.000,-

Jam Dinding

3

Rp 300.000,-

Payung Lipat

KETENTUAN PROGRAM
a. Jenis hadiah yang diperoleh disesuaikan dengan jumlah
setoran (lihat tabel program diatas).
b. Nasabah mengisi Formulir Kepesertaan Program dan
menandatanganinya dengan Meterai cukup.
c. Kepesertaan program tidak berlaku kelipatan (1 Rekening
berlaku untuk 1 Hadiah).
d. Hadiah tidak dapat dikembalikan dan atau diambil tunai.
e. Nasabah dapat memperoleh Kartu ATM J Trust Bank.
f. Jika Rekening ini dibuka untuk diajukan bersamaan
dengan program lainnya, maka program hadiah langsung
ini tidak berlaku.
g. Syarat dan ketentuan yang tidak diatur dalam program ini
tetap mengikuti ketentuan dan fitur Tabungan J Trust yang
berlaku.
h. Setoran awal tabungan sebesar Rp 150.000,- tetap berlaku
diluar jumlah dana yang dihold.
LAYANAN LAINNYA
a. Tabungan Rencana J Trust, simpanan dengan setoran
tetap perbulan yang bervariasi sesuai jangka waktu yang
diinginkan sehingga rencana nasabah dikemudian hari
akan terwujud.
b. Tabungan J Trust Bisnis, simpanan dengan suku bunga
tertinggi dibandingkan produk tabungan lainnya yang
cocok untuk perorangan maupun non perorangan
(korporasi).
c. Deposito J Trust, investasi yang pas buat nasabah baik
dalam mata uang Rupiah maupun Valas.
d. Giro J Trust, simpanan yang cocok untuk usaha dan
transaksi bisnis nasabah.
e. Tersedia pula simpanan dalam mata uang Valas dengan
produk Valas J Trust.
f. Untuk kemudahan transfer uang, tersedia MoneyGram
dan Fire Cash.
g. Menerima pembayaran Pajak dan Pemberitahuan Impor
Barang (PIB) nasabah tanpa antri.
h. Tersedia produk Pinjaman/Kredit sesuai keinginan
nasabah (KPR, KPA, KPM, Serbaguna, dll).
Keterangan lebih lengkap hubungi J Trust Bank terdekat di
kota Anda atau hubungi J Trust Call di 1500615.

