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Dapatkan hadiah “Uang Saku” sekarang dan gunakan sesuka Anda,
hanya dengan menempatkan dana di tabungan serta bersedia
ditempatkan dan ditahan selama tiga (3) bulan tanpa ada penarikan,
dengan ketentuan sebagai berikut:

KETENTUAN PROGRAM
1. Periode Program

: 1 Agustus 2021 – 30 September 2021

2. Program diikuti oleh : Nasabah baru & Nasabah Lama
3. Produk program

11. Nasabah dapat melakukan transaksi pada rekening Tabungan J Trust
atau Tabungan MOE yang diikutkan program namun saldo yang
dapat digunakan selain yang diikutkan pada program. Rekening
tersebut tetap bisa mendapatkan fasilitas yang dimiliki oleh Tabungan
J Trust atau Tabungan MOE.
12. Perhitungan suku bunga berdasarkan dengan saldo harian dan hasil
bunga dibayarkan sesuai ketentuan bank.

: Tabungan J Trust & Tabungan MOE

4. Sumber Dana

: Dana Baru (Fresh Fund)

5. Bentuk Program

: Pemberian reward Uang Saku diberikan
kepada:
a. Nasabah baru (New CIF) yang melakukan
pembukaan rekening Tabungan J Trust
atau Tabungan MOE, menempatkan dana
baru (fresh fund) sesuai program, bersedia
dananya ditahan (hold) selama 3 bulan
dengan suku bunga sesuai program.
b. Nasabah lama (Existing CIF) yang telah
memiliki rekening Tabungan J Trust atau
Tabungan MOE, dapat melakukan top up
dana dengan kondisi fresh fund sesuai
program, bersedia dananya ditahan (hold)
selama 3 bulan dengan suku bunga sesuai
program.

6. Suku bunga

: 1% per annum (p.a); 1,25% p.a dan 1,5%
p.a, tergantung nominal penempatan
(sesuai Tabel program)

7. Tabel Reward *)

:

Penempatan
(Rp)

10. Jika nasabah membuka rekening baru, dana yang dikutsertakan
pada program tidak mencakup setoran awal dan saldo minimum
yang berlaku pada Tabungan J Trust atau Tabungan MOE.

Periode

Suku
Bunga

Reward
(Rp)

Senilai Suku
Bunga

Total **)

10.000.000

3 bln

1,50%

76.000

3,85%

5,35%

100.000.000

3 bln

1,25%

760.000

3,85%

5,10%

1.000.000.000

3 bln

1,00%

7.600.000

3,85%

4,85%

10.000.000.000

3 bln

1,00%

76.000.000

3,85%

4,85%

*) berlaku kelipatan dana **) perhitungan belum dipotong pajak 20%

8. Reward akan dikreditkan ke rekening Tabungan J Trust/Tabungan
MOE dengan dua (2) pilihan:

MANFAAT
Setiap nasabah yang menempatkan dananya pada rekening
Tabungan J Trust atau Tabungan MOE dengan menyetorkan dana
baru (fresh fund) sesuai program akan mendapatkan hadiah reward
yang dikreditkan ke rekening.

RISIKO
1. Terdapat risiko penurunan suku bunga tabungan menjadi lebih
kecil karena kepesertaan program ini.
2. Dana nasabah yang ditahan (hold) akan dilepaskan setting hold
setelah kepesertaan program yang diikuti selama 3 bulan jatuh
tempo, kecuali saldo yang merupakan nilai saldo. Saldo minimum
tersebut berlaku biaya penutupan rekening apabila nasabah
melakukan penutupan rekening.
3. Jika nasabah melakukan break pada saat kepesertaan program
belum jatuh tempo, nasabah akan dikenakan penalti dengan nilai
berbeda antara reward yang sudah diterima di depan dengan
reward yang belum diterima. Adapun, reward yang sudah diterima
akan ditambahkan pajak yang sudah dibayarkan pada saat
pemberian reward.

BIAYA
1. Terdapat biaya-biaya yang melekat, seperti biaya administrasi
bulanan, biaya transfer, biaya transaksi yang berhubungan
dengan fasilitas setiap produk, biaya rekening tidak aktif (dormant
account) dan penutupan rekening.
2. Biaya penggunaan meterai sesuai ketentuan.

a. Dikreditkan setelah kepesertaan program selama 3 bulan jatuh
tempo, atau
b. Dikreditkan pada awal kepesertaan program
9. Nasabah tidak diperbolehkan break program selama program ini
berlangsung. Jika nasabah terpaksa melakukan break program
sebelum periode program berakhir:
a. Pembayaran reward batal diberikan untuk nasabah yang belum
menerima reward,
b. Reward yang telah pernah diterima akan dipotong dari saldo
Tabungan J Trust atau Tabungan MOE, ditambah pajak yang
sudah dibayarkan sebagai penalti.

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

