
 

RINGKASAN INFORMASI PRODUK 

PROGRAM TABUNGAN J TRUST ONE BERHADIAH VOUCHER 

 

DATA RINGKAS 

Penjelasan 
Produk/Program 

Program Tabungan J Trust One Berhadiah Voucher adalah produk 
simpanan yang memberikan suku bunga maksimal. Program tabungan ini 
memberikan reward berupa voucher jika nasabah menempatkan dana 
sejumlah tertentu yang bersifat langsung tanpa diundi. Program ini 
berlaku untuk nasabah baru (New CIF). 

Jenis Produk Tabungan J Trust One 

Periode Program 1 – 30 September 2021 

Penerbit PT Bank JTrust Indonesia Tbk. 

 

Manfaat 

1. Mendapatkan hadiah langsung berupa voucher belanja 

2. Mendapatkan suku bunga yang optimal 

3. Bunga dihitung berdasarkan saldo harian 

4. Berkesempatan untuk menjadi nasabah prioritas 

 

Fitur 

1. Pilihan Jenis Valuta  : IDR 

2. Peserta Program  : Hanya untuk nasabah baru (New CIF), baik perorangan maupun  

  non perorangan 

3. Setoran awal  : Minimum Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) 

4. Reward yang diberikan : Nasabah diberikan hadiah Voucher Belanja senilai Rp100.000  

      (seratus ribu rupiah). Jika setoran awal lebih kecil, nasabah tidak  

  diikutkan program dan tidak mendapatkan hadiah voucher 

5. Media Pelaporan  : E-Statement atau Buku Tabungan 

6. Suku bunga   : 4,00% per tahun (p.a) 

7. Fasilitas lain  : Dapat mengajukan fasilitas mobile banking & internet banking.  

  Untuk atas nama perorangan bisa mengajukan mendapatkan Kartu  

  ATM. 

 

Risiko 

1. Terdapat risiko perubahan suku bunga tabungan 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. Tidak ada transaksi selama 6 bulan berturut-turut dinyatakan sebagai rekening tidak aktif 
(Dorman Account) dan rekening akan terblokir oleh sistem. Untuk mengaktifkan rekening 
kembali, nasabah wajib datang ke cabang pembuka rekening. 

 
 

 

 



 

Biaya 

1. Biaya meterai untuk pembukaan dan penutupan rekening.  
2. Biaya transfer dan pembayaran-pembayaran.  
3. Biaya administrasi bulanan dan pajak hasil bunga. 

 
Persyaratan dan Tata Cara 

1. Kelengkapan dokumen yang wajib diserahkan kepada Bank untuk pembukaan rekening 

seperti : 

a. Fotokopi Kartu Identitas (KTP/Paspor), jika untuk non perorangan menambahkan 

Akta Pendirian, SIUP, TDP/dokumen lainnya yang diperlukan. 

b. Fotokopi NPWP 

c. Informasi data lainnya (yang tidak terdapat dalam Kartu Identitas dan NPWP) 

2. Nasabah mengisi dan menandatangani Formulir Kepesertaan Program. 

 
 

Untuk menyampaikan pertanyaan dan pengaduan dapat melalui: 

 
 

 


