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J Trust Bank Merupakan Peserta Penjaminan LPS

LEMBAGA
PENJAMIN
SIMPANAN

KETENTUAN PROGRAM

BIAYA

1. Periode Program

1. Biaya Meterai untuk pembukaan dan penutupan rekening.

: 1 Januari 2021 s/d 31 Januari 2021.

2. Program berlaku untuk : Nasabah lama dan Nasabah baru (New CIF)
3. Dana Program

2. Biaya administrasi bulanan dan Pajak hasil bunga.

: Fresh Fund.

4. Penempatan dana bundling tidak termasuk setoran awal pada
Tabungan J Trust One.
5. Rekening Tabungan J Trust Bisnis baru yang dibuka untuk
kepentingan mengikuti program bundling tidak mendapatkan
reward pada program lainnya, termasuk deposito bundling tidak
dapat dijaminkan untuk pinjaman.
6. Minimal dana kepesertaan adalah Rp100.000.000 (seratus juta
rupiah) dengan komposisi 66% untuk Deposito dan 34% untuk
Tabungan J Trust One. Maksimum penempatan tidak terbatas
namun untuk penghitungan voucher berlaku kelipatan
penempatan dana Rp100,000.000.
7. Dana di Tabungan J Trust One akan dilakukan hold dengan jangka
waktu sama dengan Deposito.
8. Suku bunga pada Deposito di awal program adalah 6,60% p.a.
dan Tabungan J Trust One 4,25% p.a., suku bunga ini dapat
berubah sesuai kebijakan bank.

RISIKO
1. Program hanya dapat di cairkan setelah tanggal jatuh tempo
2. Terdapat risiko perubahan suku bunga tabungan karena
penyesuaian kebijakan bank.
3. Simpanan nasabah pada bank berlaku peraturan terkait
Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dan nilai simpanan yang
dijamin untuk setiap nasabah pada 1 (satu) bank adalah sesuai
dengan
yang
ditentukan
dalam
Peraturan
Perundang-Undangan yang berlaku.
4. Tidak ada transaksi selama 6 bulan berturut-turut dinyatakan
sebagai rekening tidak aktif (Dormant Account) dan rekening
akan terblokir oleh sistem. Untuk mengaktifkan rekening
kembali, nasabah wajib datang ke cabang pembuka rekening.

HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN

9. Hasil bunga Deposito dapat dibayarkan setiap bulan ke Tabungan
J Trust One.

1. Nasabah wajib mengisi
Kepesertaan Program.

10. Pada rekening Tabungan J Trust One tetap berlaku ketentuan
biaya administrasi bulanan dan sebagai rekening penampungan
hasil bunga Deposito.

2. Dana yang dapat ditarik/ditransaksikan pada Tabungan J Trust
One yang mengikuti bundling ini adalah dana diluar program
bundling yang diikutsertakan.

11. Atas kepesertaan program Deposito Bundling Tabungan J Trust One
ini , maka akan diberikan Voucher Belanja sebesar Rp50.000 untuk
penempatan 1 bulan dan Rp200.000 untuk penempatan 3 bulan.

3. Bagi nasabah perorangan baru dengan rekening baru dapat
mengajukan Kartu ATM ( untuk atas nama non perorangan
tidak dapat mengajukan).

Tabel Program
JANGKA
WAKTU

SUKU
BUNGA (**)

66%

1 bulan

6,6% p.a.

Tabungan 34%

1 bulan

4,25% p.a.

Deposito

66%

3 bulan

6,6% p.a.

Tabungan 34%

3 bulan

4,25% p.a.

PRODUK

Deposito

NOMINAL (*)
PENEMPATAN

REWARD
(VOUCHER BELANJA)

Rp50.000

Rp200.000

*) Minimal Rp100.000.000, maksimal tidak terbatas dengan komposisi tabungan dan
deposito tetap.
**) Suku bunga Tabungan J Trust One mengikuti fluktuasi kebijakan suku bunga bank
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4. Penutupan rekening tabungan hanya dapat dilakukan di
cabang pembuka rekening dan dilakukan oleh pemegang
rekening.
5. Kepesertaan program ini tidak dapat diperpanjang, namun
untuk produk Deposito yang telah jatuh tempo pada program
ini dapat diperpanjang dengan ketentuan suku bunga standar
(counter rate).

