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1. Nama Program : Program Deposito Special Rate 

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

3. Peserta Program : Nasabah baru (New CIF), atau nasabah 
lama (Existing Customer) atas nama 
Perorangan (tidak berlaku joint account).

4. Jumlah Deposito : Minimal Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) 
dan Maksimal Rp20.000.000 (dua puluh 
juta rupiah) untuk per CIF

5. Suku bunga dan :  3 bulan 5,50% p.a.;
 tenor    6 bulan 5,75% p.a.

6.  Sumber Dana : Dana baru (fresh fund).

1. Terdapat risiko perubahan suku bunga 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. 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. Nominal penempatan hanya dibatasi maksimal Rp20.000.000 per 
CIF (tidak boleh lebih, namun nilai ini merupakan nilai pokok, tidak 
termasuk hasil bunga).

5. Atas kepesertaannya pada program ini nasabah wajib membuka 
rekening tabungan sebagai tempat menampung dana dan hasil 
bunga.

6. Kepesertaan program tidak dapat dilakukan break program. 
Namun jika terpaksa dilakukan maka nasabah dikenakan penalti : 
hanya pada bulan berjalan dikenakan denda dengan memberikan 
suku bunga yang sama dengan suku bunga tiering Tabungan 
J Trust yang berlaku.

7. Hasil bunga tetap akan dikenakan pajak 20% sesuai ketentuan.

Setiap nasabah yang mengikuti program ini akan mendapatkan suku 
bunga yang lebih tinggi dibandingkan suku bunga Deposito biasa 
dengan nominal yang khusus dan bernilai sangat kecil untuk ukuran 
Deposito. 

Biaya penggunaan meterai sesuai ketentuan.
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Kunjungi Kantor Cabang J Trust Bank Terdekat atau 
Hubungi J Trust Call 1500 615 untuk informasi lebih lanjut


