
20211201



1. Periode Program : 15 Januari – 28 Februari 2022

2. Peserta Program  : Nasabah baru  & Nasabah Lama

3. Produk program : Tabungan J Trust & Tabungan MOE

4. Sumber Dana  : Dana Baru (Fresh Fund).

5. Bentuk Program  : Pemberian hadiah Angpao kepada nasabah 
yang :

a. Melakukan pembukaan rekening Tabungan 
J Trust baru atau Tabungan MOE baru dan 
penempatkan dana tertentu, serta bersedia 
di-hold dananya selama 3 bulan dengan 
suku bunga sesuai program ini.

b. Melakukan Top Up dana (dengan dana 
baru) pada rekening lama Tabungan 
J Trust atau Tabungan MOE serta 
bersedia di-hold dananya selama 3 bulan 
dengan suku bunga sesuai program ini.

6. Suku bunga : 1% per annum (p.a) dan 1,25% p.a 
tergantung nominal penempatan (sesuai Tabel Program).

7. Tabel Ilustrasi & Detail Program Hadiah Angpao*) : 

8. Angpao (Nett) akan dikreditkan ke rekening Tabungan J Trust / 
Tabungan MOE dengan 2 (dua) pilihan :
a. Dikreditkan setelah kepesertaan program selama 3 bulan jatuh 

tempo, atau
b. Dikreditkan pada awal kepesertaan program.

9. Atas kepesertaan nasabah, nasabah harus menandatangani 
Formulir Kepesertaan Program di mana nasabah bersedia 
dilakukan hold dana selama 3 bulan.

10. Jika nasabah baru (New CIF), dana yang diikutsertakankan program 
tidak termasuk setoran awal dan saldo minimum yang berlaku pada 
Tabungan J Trust atau Tabungan MOE.

11. Nasabah dapat melakukan transaksi pada rekening Tabungan 
J Trust atau Tabungan MOE dengan saldo selain yang 
diikutsertakankan dalam program. Nasabah juga 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. 

KETENTUAN PROGRAM 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 angpao yang 
dikreditkan ke rekening.

Dalam rangka menyambut Hari Raya Imlek 2022 dan meningkatkan 
pelayanan terhadap nasabah, serta awareness terhadap literasi keuangan 
produk tabungan, J Trust Bank memberikan hadiah Angpao kepada 
Nasabah yang membuka rekening Tabungan J Trust baru, Tabungan MOE 
baru atau melakukan penambahan dana baru selama periode program 
dengan ketentuan sebagai berikut :

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

BUNGA (**)

RISIKO

1. Dana nasabah ditahan (hold) selama 3 bulan dan tidak dapat 
digunakan untuk transaksi. Setting hold akan dilepaskan setelah 
kepesertaan program yang diikuti selama 3 bulan jatuh tempo, 
kecuali saldo yang merupakan nilai saldo minimum. 

2. Jika nasabah melakukan break pada saat kepesertaan program 
belum jatuh tempo, nasabah akan dikenakan penalti dengan nilai 
berbeda :

a. Untuk Angpao yang sudah diterima di depan, maka penalti 
pengembalian Angpao akan ditambahkan pajak yang sudah 
dibayarkan.

b. Untuk Angpao yang belum diterima, maka Angpao batal 
diberikan.

3. Mengingat Angpao yang diberikan merupakan satu kesatuan 
dengan suku bunga yang diterima nasabah maka berlaku 
ketentuan pemberian tingkat suku bunga terkait Lembaga 
Penjamin Simpanan (LPS).

BIAYA

1. Terdapat biaya-biaya yang melekat, seperti biaya administrasi 
bulanan, biaya transfer, biaya transaksi yang berhubungan dengan 
fasilitas setiap produk dan penutupan rekening.

2. Biaya penggunaan meterai sesuai ketentuan.

  *) berlaku kelipatan dana dan kelipatan Angpao

Nominal 
Penempatan

(Rp)

Suku
Bunga

Jangka Waktu 

Hold Dana
Angpao (Nett)

(Rp)

8,800,000 1.25% 3 Bulan 63,000 
88,000,000 1.25% 3 Bulan 600,000 

880,000,000 1.00% 3 Bulan 7,000,000 
8,800,000,000 1.00% 3 Bulan 73,000,000 



 

RINGKASAN INFORMASI PRODUK  

PROGRAM IMLEK 

 

DATA RINGKAS 

 
 

Penjelasan Program 

Dalam rangka menyambut Hari Raya Imlek 2022 dan 
meningkatkan pelayanan terhadap nasabah serta 
awareness terhadap literasi keuangan produk tabungan, J 
Trust Bank memberikan hadiah Angpao kepada Nasabah 
yang membuka rekening Tabungan J Trust baru, Tabungan 
MOE baru atau melakukan penambahan dana baru selama 
periode program, serta bersedia di-hold dananya selama 3 
bulan sesuai program ini. 

Jenis Produk Tabungan J Trust dan Tabungan MOE  

Periode Program 15 Januari – 28 Februari 2022 

Penerbit PT Bank JTrust Indonesia Tbk. 

 

Manfaat 
1. Mendapatkan angpao yang dapat digunakan sesuai keperluan nasabah 

2. Angpao akan dikreditkan ke rekening dengan pilihan diterima pada awal kepesertaan atau setelah 

jatuh tempo kepesertaan. 

3. Semua nasabah mendapatkan kesempatan yang sama tanpa diundi. 

4. Suku bunga tabungan diberikan tetap selama kepesertaan program. 

5. Rekening tetap aktif dan dapat digunakan untuk transaksi harian. 
 

Fitur 
1. Peserta Program  : Nasabah baru (New CIF) dan Nasabah lama (Existing CIF)  

2. Produk yang diikutkan : Tabungan JTrust dan Tabungan MOE 

3. Reward yang diberikan : berupa angpao sesuai dengan penempatan dana. 

4. Suku bunga   : diberikan  1,00% p.a dan 1,25% p.a sesuai penempatan 

  (sesuai Tabel Program) 

5. Sumber dana  : Dana baru (fresh fund) 

6. Tabel Ilustrasi & Detail Program Hadiah Angpao*): 

 

Nominal Penempatan 
 (Rp) 

Suku 
Bunga 

Jangka Waktu 
Hold Dana 

Angpao (Nett) 
(Rp) 

           8.800.000  1,25% 3 Bulan          63.000  

         88.000.000 1,25% 3 Bulan        600.000  

      880.000.000  1,00% 3 Bulan     7.000.000  

   8.800.000.000 1,00% 3 Bulan   73.000.000  

*) berlaku kelipatan dana dan kelipatan Angpao 

     **) Perhitungan belum dipotong pajak 20% 
 
 
 



 

Risiko 

1. Dana nasabah ditahan (hold) selama 3 bulan dan tidak dapat digunakan untuk transaksi. Akan 

dilepaskan setting hold setelah kepesertaan program yang diikuti selama 3 bulan jatuh tempo, 

kecuali saldo yang merupakan nilai saldo minimum.  

2. Jika nasabah melakukan break pada saat kepesertaan program belum jatuh tempo, nasabah akan 

dikenakan penalti dengan nilai berbeda : 

a. Untuk Angpao yang sudah diterima di depan, maka penalti pengembalian Angpao akan 

ditambahkan pajak yang sudah dibayarkan. 

b. Untuk Angpao yang belum diterima, maka Angpao batal diberikan. 

3. Mengingat Angpao yang diberikan merupakan satu kesatuan dengan suku bunga yang diterima 

nasabah maka berlaku ketentuan pemberian tingkat suku bunga terkait Lembaga Penjamin 

Simpanan (LPS). 

4. Simpanan Nasabah pada Bank berlaku peraturan terkait LPS dan nilai simpanan yang dijamin untuk 

setiap nasabah pada 1 (satu) Bank adalah sesuai dengan yang ditentukan dalam Perundang-

Undangan yang berlaku. 

5. Setiap kepesertaan tetap berlaku saldo minimum (untuk semua produk) dan pengenaan biaya 

administrasi bulanan (pada Tabungan J Trust) 

6. Jika dilakukan break program akan muncul penalti, yaitu pemberian reward batal (bagi nasabah 

yang belum pernah menerima) atau reward yang pernah diterima diminta untuk dikembalikan 

ditambah pajak hadiah yang sebelumnya pernah bank bayarkan, dengan memotong dari saldo 

tabungan. 

 

Biaya 

1. Biaya penggunaan meterai sesuai ketentuan. 

2. Biaya administrasi bulanan dan biaya penutupan serta pengenaan pajak hasil bunga 

3. Jika menggunakan fasilitas transfer akan timbul biaya-biaya. 

 

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. Bagi nasabah baru (New CIF) wajib menyetorkan dana sebagai setoran awal sesuai masing-masing 

produk yang diikuti, seperti Tabungan J Trust terdapat setoran awal Rp150.000 dan Tabungan 

MOE sebesar Rp500.000, kemudian menyetorkan dana tambahan yang akan diikutkan program. 

3. Berlaku dana baru (fresh fund) dan bagi nasabah lama (Existing CIF) hanya melakukan Top Up dana 

baru yang akan diikutkan program dan bersedia dengan suku bunga sesuai program. 

4. Menandatangani Formulir Kepesertaan Program. 

 

 

 

 

 

 

 



 

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: 

 


