
TABUNGAN J TRUST BISNIS BERHADIAH 
TIKET FERRY BATAM-JOHOR PP

Dapatkan gratis tiket  pulang pergi dengan menggunakan kapal ferry 
Batam - Johor  untuk 5x perjalanan hanya dengan menabung di 
Tabungan J Trust Bisnis. Manfaatkan juga fitur-fitur dan keuntungan 
lainnya yang mendukung usaha Anda dengan perincian detail 
transaksi. 

KEUNTUNGAN
a. Berhadiah langsung tiket kapal ferry pulang pergi Batam - Johor 

sebanyak 5x perjalanan.
b. Mendapatkan suku bunga sebesar 1% p.a 
c. Bunga dihitung berdasarkan saldo harian.
d. Pencatatan transaksi di buku tabungan lebih lengkap & informatif, 

serta dapat dalam bentuk e-Statement.
e. Fasilitas auto debet tagihan.

PERSYARATAN
a. Perorangan dan Non Perorangan.
b. Mengisi Formulir Pembukaan Rekening dan Kepesertaan 

Program.
c. Perorangan : WNI (KTP, NPWP) , WNA (Paspor, Kitas/Kitap, Surat 

keterangan domisili, TIN dan dokumen pendukung lain yang 
dipersyaratkan oleh Bank/ Regulator)

 Non Perorangan : KTP Pengurus, AD ART, TDP, SIUP, NPWP, Surat 
Keterangan Usaha, Surat Keterangan Domisili.

d. Nasabah melakukan hold dana sebesar Rp 51.000.000,- selama 
12 Bulan.

e. Penyetoran / Penarikan dapat dilakukan di seluruh cabang.
f.  Program hadiah berlaku s.d. 31 Desember 2019.
g. Program hanya berlaku untuk cabang Batam.

BIAYA
a. Meterai.
b. Auto debet.
c. Pajak atas pendapatan bunga.
d. Administrasi bulanan sebesar Rp 25.000,-.
e. Tutup rekening.
f. Transaksi lainnya (transfer, kliring, SKN/RTGS, dll).

RISIKO
a. Penyalahgunaan buku tabungan oleh orang lain.
b. Fluktuasi suku bunga akan diberitahukan kepada nasabah sesuai 

dengan ketentuan perundangan yang berlaku. 
c. Apabila terdapat perbedaan saldo antara buku tabungan dengan 

saldo / e-statement yang tercatat di  bank, maka yang 
dipergunakan adalah saldo yang tercatat pada bank.  

d. Penutupan rekening hanya dapat dilakukan di Kantor Cabang 
pembuka dan wajib dilakukan oleh nasabah pemegang rekening.

e. Denda break program sebesar Rp. 2.500.000,-
f. Setelah jatuh tempo, suku bunga akan disesuaikan berdasarkan 

ketentuan suku bunga counter terbaru. 
g. Hadiah tidak dapat diuangkan.

Keterangan lebih lengkap hubungi J Trust Bank terdekat di kota Anda 
atau hubungi J Trust Call di 1500615.




