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JTrustBankID jtrustbank jtrustbank.co.id

Kunjungi Kantor Cabang
J Trust Bank Terdekat atau Hubungi

J Trust Bank Terdaftar dan Diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan J Trust Bank Merupakan Peserta Penjaminan LPS
LEMBAGA 
PENJAMIN
SIMPANAN

Program Deposito dari 
J Trust Bank dengan     

3 kali keuntungan.



Ketentuan Program 

Nasabah mengisi formulir kepesertaan Program Deposito 1-2-3 yang tersedia.

Pengisian formulir, jika nasabah bisa memperkirakan dana ditempatkan, maka dapat langsung diisi 
tanggal penempatannya, namun jika belum bisa memastikan lebih baik dikosongkan saja dan diisi 
saat tanggal penempatan. 

Bagi nasabah yang telah mengikuti program Deposito Special Rate 8% sebelumnya dan telah 
mencapai nominal Rp20.000.000,- maka dapat mengikuti program ini hanya tinggal meneruskan 
saja dengan menempatkan Deposito ke 2 dan Deposito ke 3.

Penempatan deposito tidak harus pada hari yang sama, namun harus dalam satu periode program 
(lihat tanggal periode program), sehingga jika terdapat satu atau dua deposito yang 
penempatannya melebihi dari tanggal periode program maka tidak dapat diperhitungkan dalam 
program ini dan suku bunga yang telah ditetapkan pada Deposito sebelumnya dapat dibatalkan 
dan disesuaikan dengan suku bunga yang berlaku sesuai ALCO. 

Jika terdapat nasabah yang kebetulan tidak dapat dihubungi/kesulitan harus datang ke kantor 
cabang pada saat Deposito jatuh tempo, sedangkan ketentuan program tidak dapat diperpanjang 
maka Deposito tersebut terpaksa harus diperpanjang dengan mengubah suku bunga kembali 
kepada suku bunga yang berlaku sesuai ketentuan ALCO.

1.

2.

3.

4.

5.

Ketentuan Lainnya

1. Periode program : 1 - 30 September 2020, dan dapat diperpanjang setelah evaluasi.
2. Program diikuti oleh : Nasabah Baru (New Customer) / Nasabah lama (Existing Customer).
3. Sumber Dana : Dana Baru (Fresh Fund).
4. Penempatan : Nasabah harus menempatkan Deposito 3 kali berturut-turut.
5. Total penempatan : Rp70.000.000,- (pada satu kali periode program).
6. Tenor yang tersedia : 2, 3, 6 dan 12 bulan dan tidak dapat diperpanjang.  
7. Ilustrasi program  :

8. Pajak  : Ketentuan pajak 20% tetap berlaku.
9. Break : Dikenakan penalty sesuai ketentuan yang berlaku.

URAIAN DEPOSITO KE-1 DEPOSITO KE-2 DEPOSITO KE-3

Nominal Penempatan Rp20.000.000,- Rp20.000.000,- Rp30.000.000,-

Suku Bunga 8% p.a 8,25% p.a 8,50% p.a

Jangka Waktu 2, 3, 6 & 12 bulan 2, 3, 6 & 12 bulan 2, 3, 6 & 12 bulan

Program ini memberikan kesempatan kepada nasabah untuk memperoleh 3 keuntungan hanya 
dengan menempatkan Deposito 3 kali dalam satu periode program dan akan mendapatkan suku 
bunga yang optimal.


