
TABUNGAN J TRUST BISNIS
Dapatkan gaji bulanan dari J Trust Bank sebesar 
50 Ribu Rupiah dan bonus 100 Ribu Rupiah di 
bulan ke 6 hanya dengan membawa helm Anda 
untuk ditempeli stiker ke kantor J Trust Bank 
terdekat. Anda akan dibukakan rekening dan 
diberikan buku tabungan.

CARANYABEGINICara Mendapatkan Gaji Bulanan dari J Trust Bank

Bawa helm Anda ke kantor

J Trust Bank terdekat
Helm akan dipasangkan stiker dan
Anda akan menerima buku
tabungan

Rp100.000

Pakai helmnya untuk 
beraktivitas dan berkeliling Dapatkan gaji bulanan Rp50.000 

+ Bonus Rp100.000 di bulan ke 6

dengan membawa helm yang

telah ditempeli stiker

J Trust Bank merupakan peserta penjaminan LPS



KETENTUAN
a. Membuka produk Tabungan MOE dengan setoran awal Rp 100.000,- (bagi 

yang telah memiliki tidak perlu). Kartu ATM bisa berkarakter MOE atau type 
lainnya.

b. Membawa helm yang biasa digunakan ke Customer Service JTrust Bank 
terdekat.

c. Mengisi dan menandatangani Surat Pernyataan Kesanggupan dan 
menerima Poin Card.

d. Menempelkan Stiker Berlogo JTrust Bank.
e. Menerima pengkreditan Rp 50.000,- ke rekening Tabungan MOE selama 6 

bulan berturut-turut dan tambahan Rp 100.000,- setelah mengembalikan 
Poin Card ke Customer service.

ILUSTRASI
- Tanggal 4 November 2019, calon nasabah datang ke salah satu cabang 

JTrust Bank terdekat.
- Mengikuti program Brand Awareness JTrust Bank dengan membuka 

rekening Tabungan MOE cukup dengan setoran awal Rp 100.000,- (bagi 
yang telah memiliki tidak perlu). Kartu ATM bisa berkarakter MOE atau type 
lainnya.

- Nasabah mengisi dan menandatangani Surat Pernyataan Kesanggupan. 
Atas hal tersebut Nasabah diberikan Poin Card. (Surat Pernyataan 
Kesanggupan disimpan di Bank dan Poin Card dibawa Nasabah).

- Customer Service dapat membantu menempelkan Stiker Berlogo JTrust 
Bank di bagian belakang helm.

- Bank akan mengkreditkan dana sebesar Rp 50.000,- pada tanggal 4 
November 2019 saat pembukaan rekening tersebut. Selanjutnya akan 
dilakukan selama 6 kali (6 bulan) berturut-turut selama Nasabah membawa 
helm tersebut (setiap tanggal 4 atau sebelum habis bulan) dan 
menunjukkan bahwa stiker masih tertempel dengan baik. (jika rusak dapat 
diganti dengan yang baru)

- Saat penerimaan dana Rp 50.000,-, Nasabah menandatangani tanda terima 
pada Surat Pernyataan Kesanggupan dan Poin Card yang dibawa Nasabah 
akan diparaf &/ dicap oleh petugas Bank. (Jika poin card hilang dapat 
digantikan dengan yang baru dan paraf &/ cap sesuaikan dengan kondisi 
terakhir).

- Setelah 6 bulan berturut-turut, Nasabah telah melakukan klaim dan Poin 
Card telah penuh dengan paraf &/ cap oleh petugas Bank, maka dengan 
mengembalikan Poin Card ke Customer Service, Nasabah berhak atas 
tambahan dana Rp 100.000,- yang dikreditkan ke rekening Tabungan MOE.

- Kondisi diatas berlaku 1 nasabah (CIF) - 1 helm.

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


