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DEPOSITO FLEXI J TRUST

Kebebasan Memilih Tenor
yang terbaik untuk deposito Anda

J Trust Bank Terdaftar dan Diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan
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J Trust Bank Merupakan Peserta Penjaminan LPS

LEMBAGA
PENJAMIN
SIMPANAN

Kini saatnya untuk menempatkan deposito di J Trust Bank dimana telah
tersedia dengan jangka waktu beragam yang mencerminkan Investasi
yang menguntungkan bagi Nasabah sekaligus akan mendapatkan
reward uang tunai dalam setiap penempatannya. Ketentuan penempatan
dana diatur sebagai berikut:

KETENTUAN PROGRAM
1. Periode Program

: 1 November 2021 s.d 30 November 2021

2. Program diikuti oleh : Nasabah baru & Nasabah Lama
3. Jumlah deposito

: Minimal Rp1.000.000.000 (satu miliar
Rupiah) dan berlaku penambahan dengan
kelipatan Rp100 juta.

4. Tenor

: 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11 dan 12 bulan

5. Suku bunga

: untuk seluruh tenor adalah 3,0% p.a

6. Sumber dana

: Dana Baru (Fresh Fund)

7. Hasil bunga

: Hasil bunga yang diterima oleh Nasabah
dibayar setiap bulan

8. Reward tambahan

: Atas penempatan Deposito tersebut,
nasabah akan diberikan reward uang tunai
(nett) yang dibayarkan diawal penempatan/
kepesertaan yang nilainya disesuaikan
dengan jangka waktu penempatan yang
diikuti nasabah.

Penempatan*
(Rp)

Jangka
Waktu

Suku
Bunga

Reward (nett)*
(Rp)

1.000.000.000

5 bulan

3,0% p.a

8.200.000

1.000.000.000

6 bulan

3,0% p.a

9.960.000

1.000.000.000

7 bulan

3,0% p.a

11.760.000

1.000.000.000

8 bulan

3,0% p.a

14.080.000

1.000.000.000

9 bulan

3,0% p.a

16.560.000

1.000.000.000

10 bulan

3,0% p.a

18.800.000

1.000.000.000

11 bulan

3,0% p.a

21.120.000

1.000.000.000

12 bulan

3,0% p.a

24.000.000

*) berlaku penambahan kelipatan Rp100 juta dan reward dapat disesuaikan

MANFAAT
1. Dengan menempatkan Deposito minimal Rp1 miliar akan
memperoleh reward uang tunai (nett) yang akan dikreditkan ke
rekening nasabah atau diambil tunai.
2. Tenor/jangka waktu penempatan tersedia 8 (delapan) pilihan dari 5
bulan s.d 12 bulan.

RISIKO
1. Tidak dapat dilakukan perpanjangan kepesertaan program
setelah jatuh tempo.
2. Penempatan hanya diperkenankan minimal Rp1 miliar dan
berlaku penambahan kelipatan Rp100 juta.
3. Nilai hasil bunga berlaku pajak 20%, kecuali jika terdapat
ketentuan lain untuk nasabah khusus.
4. Kriteria dan persyaratan penjaminan terhadap nilai
simpanan nasabah Bank mengacu kepada peraturan
Lembaga Penjamin Simpanan tentang program
penjaminan simpanan yang berlaku.
5. Nilai reward diperhitungkan dalam besaran suku bunga
penempatan, sehingga walaupun tidak tercantum pada
Bilyet Deposito/Advice namun merupakan satu kesatuan
dengan suku bunga yang diberikan Bank yang nilainya
secara total melebihi ketentuan Lembaga Penjamin
Simpanan (LPS). Jadi dalam hal ini penjaminnya adalah
PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

BIAYA
1. Adanya biaya pinalti jika melakukan Break Deposito, yaitu
a. Perhitungan suku bunga menjadi 2% p.a yang dihitung
sejak awal penempatan.
b. Nilai reward yang pernah diterima harus dikembalikan.
c. Selisih denda break total didebet dari nilai pokok
Deposito.
2. Biaya penggunaan meterai sesuai ketentuan.

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

RINGKASAN INFORMASI PRODUK
PROGRAM DEPOSITO FLEXI J TRUST
DATA RINGKAS
Program yang menarik bagi nasabah, dengan memberikan
tenor penempatan yang panjang dan bervariasi dalam rupiah
(IDR), yang akan mencerminkan Investasi menguntungkan
bagi nasabah, sekaligus mendapatkan reward uang tunai.
Tenor yang ditawarkan adalah Deposito Berjangka (5 bulan, 6
bulan, 7 bulan, 8 bulan, 9 bulan, 10 bulan, 11 bulan, dan 12
bulan).

Penjelasan Program

Jenis Produk
Periode Program
Penerbit

Deposito Berjangka
1 – 30 November 2021
PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

Manfaat
 Memberikan keleluasaan dalam pemilihan jangka waktu penempatan, antara lain: 5 bulan, 6
bulan, 7 bulan, 8 bulan, 9 bulan, 10 bulan, 11 bulan, dan 12 bulan.
 Suku bunga kompetitif.
 Untuk penempatan deposito, nasabah mendapatkan reward yang dibayarkan pada awal
penempatan/kepesertaan, yang nilainya disesuaikan dengan tenor/periode diikuti nasabah, ke
rekening nasabah atau dapat diambil tunai.
 Untuk kondisi tertentu, jika nasabah tidak mengambil reward uang tunai, namun dimasukkan
dalam komponen suku bunga yang tercetak pada Bilyet Deposito/Advice diperkenankan.
Fitur
 Jenis deposito
 Jangka waktu deposito
 Pilihan jenis valuta
 Minimum penempatan

:
:
:
:







:
:
:
:
:

Sumber dana
Suku Bunga Deposito
Media pelaporan
Pembayaran bunga
Mekanisme pencairan

Deposito Berjangka
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, dan 12 bulan
IDR
Rp1.000.000.000 (1 miliar rupiah) dan berlaku penambahan
kelipatan Rp100.000.000 (100 juta rupiah).
Dana baru (fresh funds)
untuk seluruh tenor adalah 3,0% per tahun (per annum/p.a)
Bilyet Deposito dan Advice
Hasil Bunga dikredit ke rekening nasabah setiap bulan
- Pencairan dilakukan pada saat jatuh tempo
- Pancairan sebelum jatuh tempo, dapat dikenakan penalti berupa:
*) Suku bunga menjadi 2% p.a yang diperhitungkan sejak awal
penempatan
*) Pengembalian nilai reward (uang tunai) yang pernah diterima
*) Total biaya dendanya didebet kembali dari nilai pokok Deposito





Tidak dapat dilakukan perpanjangan kepesertaan program setelah jatuh tempo, namun
deposito dapat diperpanjang dengan suku bunga sesuai ketentuan bank yang berlaku saat
perpanjangan.
Nilai hasil bunga dan reward berlaku pajak 20%, kecuali jika terdapat ketentuan lain untuk
nasabah khusus.
Atas penempatan dana, nasabah akan mendapatkan reward uang tunai yang disesuaikan
dengan nilai penempatan dan reward juga berlaku untuk kelipatan tersebut.

Risiko
 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.
 Nasabah mengetahui risiko atas simpanannya jika termasuk kategori nasabah yang diuntungkan
secara tidak wajar:
a. Pemberian tingkat bunga simpanan melebihi yang ditetapkan LPS.
b. Nilai reward, walaupun tidak tercantum pada bilyet deposito/advice namun merupakan satu
kesatuan dengan suku bunga yang diberikan oleh bank sehingga suku bunga total yang
melebihi ketentuan Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS) maka tidak dijamin LPS
dikarenakan Suku Bunga di atas Penjaminan LPS.
 Mendapatkan penalti sesuai tenor yang dipilih dan suku bunga turun menjadi 2% p.a yang
diperhitungkan dari awal penempatan dana dan reward uang tunai yang pernah diterima
diminta kembali oleh bank, jika nasabah melakukan pencairan Deposito sebelum jatuh tempo.
Biaya
 Biaya meterai saat pembukaan dan pencairan sesuai ketentuan penggunaan meterai.
Ilustrasi Reward
Reward diberikan untuk Deposan dengan ilustrasi sebagai berikut:
No.
1
2
3
4
5
6
7
8

Penempatan
1,000,000,000
1,000,000,000
1,000,000,000
1,000,000,000
1,000,000,000
1,000,000,000
1,000,000,000
1,000,000,000

Suku
Bunga
3.0%
3.0%
3.0%
3.0%
3.0%
3.0%
3.0%
3.0%

Tenor
(bulan)
5
6
7
8
9
10
11
12

Reward
(Cash Back)
8,200,000
9,960,000
11,760,000
14,080,000
16,560,000
18,800,000
21,120,000
24,000,000

Nilai reward yang tercantum pada tabel sudah net, termasuk penambahan atas kelipatan penempatan
tersebut.

Simulasi
Perhitungan Bunga

Nominal

Contoh :
Penempatan Deposito: 8 November 2021
Sebesar Rp1 miliar; bunga 3%; tenor 5 bulan dengan
Pembayaran hasil bunga setiap bulan
Saat jatuh tempo 8 April 2022 :
Bunga (Gross) 5 bulan : Rp1.000.000.000 x 3% x 150 hari
Pajak 20%
Bunga (Net)

365 hari
: Rp12.328.767 x 20%
: Rp12.328.767 – Rp2.465.753

Hasil bunga/bulan : Rp2.465.753
Pajak 20%
: Rp493.150
Bunga (Net)
: Rp2.465.753 – Rp493.150

Rp12.328.767
Rp 2.868.852,46
Rp2.465.753
Rp9.863.013

Rp1.972.602

Persyaratan dan Tata Cara
Kelengkapan Dokumen yang harus diserahkan kepada Bank untuk pembukaan rekening:
Fotokopi Kartu Identitas (KTP/Paspor) yang masih berlaku.
Fotokopi NPWP.
Informasi data lainnya (yang tidak terdapat dalam Kartu Identitas dan NPWP).
Wajib memiliki rekening tabungan.
Mengisi dan menandatangani formulir pembukaan rekening deposito dan Formulir
Kepesertaan Program dan Tanda Terima Reward.
˅

˅

˅

˅

˅

Untuk menyampaikan pertanyaan dan pengaduan dapat melalui:

