
PROGRAM DEPOSITO VALAS USD BERHADIAH 
VOUCHER BELANJA

Program simpanan dalam mata uang USD berbentuk Deposito 
dimana Deposito Valas USD Berhadiah Voucher merupakan program 
deposan akan diberikan Voucher Belanja sesuai dengan keinginan 
deposan. 

KEUNTUNGAN
a. Suku bunga tinggi dan tetap selama 3 (tiga) bulan. 
b. Dana yang disetorkan dilakukan hold dan sudah termasuk setoran 

awal serta saldo minimum. 

PERSYARATAN
a. Mengisi formulir pembukaan Deposito, formulir kepesertaan & 

data nasabah untuk nasabah baru. 
b. Menyerahkan fotocopy KTP dan NPWP untuk WNI. 
c. Menyerahkan fotocopy Paspor, KITAS/KITAP, surat keterangan 

domisili, dan NPWP untuk WNA. 
d. Menyerahkan fotocopy akta pendirian, akta perubahan terbaru, 

SIUP, TDP, NPWP, surat keterangan domisili, data pengurus 
perusahaan, KTP pengurus, dan surat pengesahan dari 
kementerian untuk pembukaan rekening non perorangan. 

BIAYA
a. Pajak atas pendapatan bunga sesuai ketentuan perpajakan yang 

berlaku. 
b. Bila nasabah melakukan break program sebelum kepesertaan 

berakhir dikenakan penalti senilai harga Voucher dan pajaknya 
dan hasil bunga dibayarkan sesuai counter rate.

c. Meterai. 

RISIKO
a. Apabila dilakukan break program sebelum jangka waktu 

kepesertaan jatuh tempo akan dikenakan penalti. 
b. Pembayaran hasil bunga Deposito diberikan pada akhir periode 

penempatan program (pada akhir bulan ke 3)
c. Apabila dilakukan break Deposito selama kepesertaan program 

maka dikenakan sanksi 2 (dua) penalti, yaitu denda program dan 
denda break Deposito.

HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN NASABAH 
a. Rekening atas nama perorangan / non perorangan. 
b. Deposito dalam mata uang USD dengan penempatan dana 

mengikuti Tabel Program yang tersedia.
c. Setoran awal dan saldo minimum sudah termasuk dalam dana 

yang di hold untuk program. 
d. Suku bunga Deposito diberikan mengikuti Tabel Program yang 

tersedia.
e. Larangan melakukan break program maupun break Deposito, 

karena menimbulkan penalti. 
f. Mengisi dan menandatangani Formulir Kepesertaan Program. 
g. Memiliki rekening valas USD sebagai tempat menampung hasil 

bunga dan pokok.
h. Hold dana selama 3 bulan.
i. Periode program dari 29 April 2019 s/d 31 Juli 2019.

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




