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1. Hanya dengan menempatkan deposito minimal Rp20 juta 
akan memperoleh suku bunga spesial yang lebih tinggi 
dari suku bunga deposito biasa.

2. Tenor yang dipilih dapat sama semua untuk 3 deposito 
atau dapat pula berbeda-beda (mix).

3. Penempatan dapat diperpanjang satu kali lagi dengan 
penambahan dana baru (fresh funds)

MANFAAT

1. Tidak dapat dilakukan perpanjangan kepesertaan setelah 
jatuh tempo (kecuali yang telah ditentukan pada program)

2. Penempatan hanya diperkenankan dengan kelipatan total 
Rp70 juta dan untuk perpanjangan total Rp140 juta

3. Nilai hasil bunga berlaku pajak 20%, kecuali jika terdapat 
ketentuan lain untuk nasabah khusus.

4. 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.

5. Nasabah mengetahui risiko atas simpanannya jika 
termasuk kategori nasabah yang diuntungkan secara tidak 
wajar:
a. Pemberian tingkat bunga simpanan melebihi yang  

ditetapkan LPS.
b. Dan sebagai simpanan yang tidak layak dibayar jika izin 

usaha Bank dicabut.
6. Jika penempatan nasabah tidak sesuai dengan komitmen 

dimana terdapat 3 (tiga) kali penempatan dalam satu 
periode program, namun nasabah ingkar maka suku bunga 
special rate tidak berlaku, namun berlaku counter rate.

RISIKO

1. Adanya biaya penalti jika melakukan break deposito sesuai 
dengan ketentuan denda break yang berlaku di J Trust 
Bank saat melakukan break.

2. Biaya penggunaan meterai sesuai ketentuan.

BIAYA

Kunjungi Kantor Cabang J Trust Bank Terdekat atau 
Hubungi J Trust Call 1500 615 untuk informasi lebih lanjut

9. Deposan menandatangani Formulir Kepesertaan Program dan 
berkomitmen untuk menempatkan dananya dalam 1 (satu) 
periode program.

1. Nama program  : Program Deposito Tiga Keuntungan 1-2-3 
(Let’s 1 2 3)

2. Periode Program  : 1 Juni 2021 s/d 30 Juni 2021 

3. Peserta Program  : Nasabah lama dan Nasabah Baru

4. Sumber Dana : Dana Baru (Fresh Funds)

5. Penempatan      : Nasabah tidak wajib untuk menempatkan 
deposito 3 kali berturut-turut untuk 1 paket 
(boleh juga lebih dari 1 paket) , namun nasabah 
diperbolehkan untuk menempatkan hanya 
deposito pertama  saja sebesar Rp20.000.000, 
atau deposito pertama Rp20.000.000 dan 
deposito kedua Rp20.000.000.- saja. Untuk 
menempatkan deposito kedua harus ada 
penempatan  deposito pertama, demikian juga 
untuk deposito ketiga, nasabah harus 
menempatkan deposito pertama dan kedua.

6. Total penempatan : Rp70.000.000,- (pada 1 paket dan satu kali 
periode program selama bulan Juni 2021), 
namun untuk perpanjangan total paket 
menjadi Rp140 juta (dana tambahan tetap 
merupakan dana baru/fresh funds).

7. Jangka Waktu : 2; 3; 4; 6 dan 12 bulan

8. Ilustrasi :

KETENTUAN PROGRAM

Skema Penempatan Awal Deposito

Skema Perpanjangan Deposito

Uraian
Deposito 

ke-1
Deposito 

ke-2
Deposito 

ke-3

Nominal 
Penempatan

Rp20.000.000,- Rp20.000.000,- Rp30.000.000,-

Suku Bunga 5,25% p.a 5,50% p.a 5,75% p.a

Jangka Waktu/
tenor

Uraian
Deposito 

ke-1
Deposito 

ke-2
Deposito 

ke-3

Nominal 
Penempatan

Rp40.000.000,- Rp40.000.000,- Rp60.000.000,-

Suku Bunga 5,25% p.a 5,50% p.a 5,75% p.a

Jangka Waktu/
tenor

2 bulan; 3 bulan; 4 bulan; 6 bulan dan 12 bulan

2 bulan; 3 bulan; 4 bulan; 6 bulan dan 12 bulan


