Sebagai wujud apresiasi kepada nasabah atas kepemilikan rekening
Tabungan J Trust, Tabungan MOE dan Tabungan J Trust One, J Trust Bank
memberikan hadiah Membership Card atau Discount Voucher untuk
menikmati fasilitas Hotel Eksklusif hanya dengan menambah saldo
rekening dan bersedia ditahan dananya selama 6 bulan atau 12 bulan.
Program Tabungan Berhadiah Fasilitas Hotel Eksklusif tersebut diatur
dengan ketentuan sebagai berikut:

KETENTUAN PROGRAM

MANFAAT
Setiap nasabah pembuka rekening baru atau memiliki rekening untuk
produk Tabungan J Trust atau Tabungan MOE atau Tabungan J Trust
One akan mendapatkan hadiah Membership Card atau Discount
Voucher untuk menikmati fasilitas Hotel Eksklusif jika bersedia
menyetorkan sejumlah dana tertentu (sesuai tabel ilustrasi & detail

1. Periode Program

: 1 Januari – 28 Februari 2022

RISIKO

2. Peserta Program

: Nasabah baru & Nasabah Lama

3. Bentuk Program

: Pemberian hadiah berupa Membership
Card atau Discount Voucher untuk
menikmati fasilitas Hotel Eksklusif untuk
setiap nasabah yang menambah dananya
pada rekening Tabungan J Trust, Tabungan
MOE ataupun Tabungan J Trust One.

1. 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.

4. Opsi Periode Hold Dana : 6 bulan atau 12 bulan
5. Ilustrasi & Detail Program :

No

1
2
3
4
5

Nama Hotel

JW Marriot
Trans Studio
Hyatt
Swiss Bell
Accord

Penempatan
(Rp)
350.000.000

175.000.000
279.000.000
140.000.000
269.000.000
135.000.000
168.000.000
84.000.000
153.000.000
77.000.000

Suku Bunga
per Tahun
(p.a)
1.0%
1.0%
1.0%
1.0%
1.0%

Hold Dana
6 Bulan

12 Bulan
6 Bulan
12 Bulan
6 Bulan
12 Bulan
6 Bulan

12 Bulan
6 Bulan
12 Bulan

Denda Break
(Rp)
8.600.000
6.800.000
6.500.000
4.100.000
3.800.000

3. Dana nasabah yang dilakukan hold akan dilepaskan setting hold
setelah kepesertaan program yang diikuti selama bulan
kepesertaan jatuh tempo (sesuai tabel ilustrasi & detail program)
dan dapat digunakan untuk transaksi kembali, kecuali saldo yang
merupakan nilai saldo minimum.

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

6. Penempatan dana yang diikutsertakan program tidak termasuk
saldo minimum sehingga setoran awal harus terpenuhi.
7. Pada rekening dapat diikuti lebih dari 1 kali program, sehingga
dapat top up dana maupun kelipatan dana sesuai dengan Hotel
dan jangka waktu hold dana.
8. Suku bunga yang diberikan sesuai tabel yaitu 1,0% p.a sampai
dengan jatuh tempo kepesertaan program dan perhitungannya
berdasarkan dengan saldo harian. Hasil bunga dibayarkan sesuai
ketentuan setiap produk.
9. Untuk mengikuti program, nasabah wajib
menandatangani Formulir Kepesertaan Program.

2. Nasabah tidak diperbolehkan break program sebelum jatuh tempo,
namun jika nasabah tetap melakukan break program dengan
alasan tertentu maka akan dikenakan penalti berupa denda dengan
nominal tertentu (harga hadiah + pajak) sesuai tabel ilustrasi &
detail program.

mengisi

dan

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

RINGKASAN INFORMASI PRODUK
PROGRAM J LUXURY

DATA RINGKAS

Jenis Produk

Sebagai wujud apresiasi kepada nasabah atas kepemilikan
rekening Tabungan J Trust, Tabungan MOE dan Tabungan J
Trust One, yaitu dengan memberikan hadiah Membership
Card atau Voucher Discount untuk menikmati fasilitas Hotel
Eksklusif hanya dengan menambah saldo rekening dan
bersedia ditahan dananya selama 6 bulan atau 12 bulan.
Tabungan J Trust, Tabungan MOE dan Tabungan J Trust One

Periode Program

1 Januari – 28 Februari 2022

Penerbit

PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

Penjelasan Program

Manfaat
 Pemberian hadiah berupa Membership Card atau Voucher Discount untuk menikmati fasilitas
Hotel Eksklusif untuk setiap nasabah yang menambah dananya pada rekening Tabungan J Trust,
Tabungan MOE ataupun Tabungan JT rust One.
 Suku bunga yang kompetitif.
 Penempatan dana yang diikutkan program tidak termasuk saldo minimum sehingga setoran awal
harus terpenuhi.
 Pada rekening dapat diikuti lebih dari 1 kali program, sehingga dapat top up dana maupun
kelipatan dana sesuai dengan Hotel dan jangka waktu hold dana.
 Suku bunga yang diberikan sesuai tabel yaitu 1,0% per tahun (p.a) sampai dengan jatuh tempo
kepesertaan program dan perhitungannya berdasarkan dengan saldo harian. Hasil bunga
dibayarkan sesuai ketentuan masing-masing produk.

Untuk mengikuti program, nasabah wajib mengisi dan menandatangani Formulir Kepesertaan
Program.
Fitur











Jangka waktu Program
Pilihan jenis valuta
Penempatan
Sumber dana
Suku Bunga Deposito
Media pelaporan
Pembayaran bunga
Mekanisme pencairan

:
:
:
:
:
:
:
:

6 bulan dan 12 bulan
IDR
Sesuai tabel Ilustrasi & Detail Program
Dana baru (fresh funds)
Pada tabungan diberikan 1% p.a (rate hadiah sebesar 4%)
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:
- Nilai reward (uang tunai) yang pernah diterima dikembalikan
lagi.
- 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 cashback/reward uang tunai berlaku pajak 20%, kecuali jika terdapat
ketentuan lain untuk nasabah khusus.
Atas penempatan dana, nasabah akan diberikan reward uang tunai (cash back) 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 tidak diperbolehkan break program sebelum jatuh tempo, namun jika nasabah tetap
melakukan break program dengan alasan tertentu maka akan dikenakan penalti berupa denda
dengan nominal tertentu (harga hadiah + pajak) sesuai tabel ilustrasi & detail program.
 Dana nasabah yang dilakukan hold akan dilepaskan setting hold setelah kepesertaan program yang
diikuti selama bulan kepesertaan jatuh tempo (sesuai tabel ilustrasi & detail program) dan dapat
digunakan untuk transaksi kembali, kecuali saldo yang merupakan nilai saldo minimum.
Biaya
 Terdapat biaya-biaya yang melekat pada setiap produk, seperti biaya administrasi, biaya rekening
tidak aktif (dormant), penalti, biaya transaksi yang berhubungan dengan fasilitas pada produk
masing-masing dan penutupan rekening.
 Biaya meterai saat buka dan cair sesuai ketentuan penggunaan meterai.
Ilustrasi & Detail Program
Nama
Hotel

No
1

JW Marriot

2

Trans Studio

3

Hyatt

4

Swiss Bell

5

Accord

Penempatan (Rp)
350,000,000
175,000,000
279,000,000
140,000,000
269,000,000
135,000,000
168,000,000
84,000,000
153,000,000

Suku
Bunga
1,0% p.a
1,0% p.a
1,0% p.a
1,0% p.a
1,0% p.a

Hold
Dana

Denda
Break (Rp)

6 Bulan
12 Bulan

8,600,000

6 Bulan
12 Bulan

6,800,000

6 Bulan
12 Bulan

6,500,000

6 Bulan
12 Bulan
6 Bulan

4,100,000
3,800,000

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 berkomitmen untuk menempatkan dananya dalam 1 (satu) periode program.
˅

˅

˅

˅

˅

Untuk menyampaikan pertanyaan dan pengaduan dapat melalui:

