


1. Nama Program : Tabungan Rencana Berhadiah Logam Mulia

2. Periode Program : 1 Juli 2021 – 31 Desember 2021.

3. Nasabah :  Nasabah Baru dan Nasabah Lama

4.  Setoran/bulan :  Minimal Rp 1.000.000,-
(berlaku kelipatan Rp 1.000.000,- dan 
maksimal Rp 5.000.000,-)

5.  Jangka Waktu : 2 tahun

6. Suku Bunga Tabungan : 0.25% per tahun.

7.  Hadiah : Logam Mulia Produksi ANTAM tipe Klasik.

8.  Nasabah mengisi & menandatangani Formulir Kepesertaan 
Program.

9.  Setiap pembukaan rekening Tabungan Rencana J Trust wajib 
memiliki rekening tabungan lain sebagai rekening induk/rekening 
sumber dana.

Setiap nasabah yang membuka rekening Tabungan Rencana J Trust 
ini akan mendapatkan hadiah langsung berupa Logam Mulia, dimana 
ukuran terkecil adalah 1 gram.

1. Biaya penalty yang melekat apabila melakukan break program 
yaitu seperti; biaya harga hadiah, biaya pajak hadiah, biaya 
pengiriman hadiah, biaya asuransi.

2. Biaya penggunaan meterai sesuai ketentuan.

KETENTUAN PROGRAM

MANFAAT BIAYA

RISIKO

1. Terdapat risiko perubahan suku bunga tabungan menjadi lebih 
kecil karena penyesuaian kebijakan bank.

2. 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.

3. Nilai hadiah Logam Mulia merupakan satu kesatuan dengan suku 
bunga tabungan yang diberikan, sehingga suku bunga total yang 
melebihi ketentuan LPS tidak jamin dan 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.

4. Kenaikan setoran per bulan akibat dari naiknya harga Logam 
Mulia.

5. Logam Mulia diberikan setelah setoran sebanyak 2 bulan 
berturut-turut atau senilai dengan setoran 2 kali, yang akan 
digunakan sebagai jaminan.

6. Jika nasabah break sebelum periode kepesertaan berakhir atau 
tidak melakukan penyetoran 2 bulan berturut-turut  maka :

a. Kepesertaan Program berhenti

b. Dikenakan denda sebesar harga Logam Mulia saat menjadi 
peserta dan pajak yang telah dibayar oleh Bank, serta biaya 
lain yang timbul seperti Asuransi dan Biaya distribusi (jika ada).

c. Selanjutnya Tabungan tetap dibiarkan berjalan sampai jatuh 
tempo.

Setoran / 
bulan

Nilai Emas / 
Logam Mulia

Periode

1.000.000        1 gram 2 tahun

2.000.000        2 gram 2 tahun

3.000.000        3 gram 2 tahun

4.000.000        4 gram 2 tahun

5.000.000        5 gram 2 tahun


