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Program Reward OVO Point
Sebagai wujud apresiasi kepada nasabah rekening Tabungan Tora
dan mendorong masyarakat untuk mengurangi transaksi tunai, serta
sesuai anjuran Pemerintah, J Trust Bank bekerja sama dengan
Aplikasi Pembayaran “OVO” memberikan reward berupa OVO Point
untuk setiap transaksi pembayaran menggunakan Kartu Debit yang
terhubung dengan rekening Tabungan Tora . Program Reward OVO
Point tersebut diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Periode Program : 1 April – 15 April 2022
3. Bentuk Program

: Pemberian hadiah berupa OVO Point yang
dikreditkan ke Saldo OVO nasabah.
Berlaku hanya untuk rekening Tabungan Tora.

b. Perhitungan point pada setiap transaksi pembayaran melalui
kartu debit Tabungan Tora yang digesekkan pada mesin EDC
Jaringan PRIMA (Prima Debit) di berbagai merchant.
c.

Nasabah yang memiliki saldo rata-rata bulan sebelumnya
dengan ketentuan tabel sebagai berikut:

Saldo Rata-Rata

Reward
per
Transaksi

Jumlah
Transaksi

Maksimal
Reward
Point

Rp2.000.000 < Rp12.500.000

Rp1.000

Maksimum 5 kali

Rp5.000

≥ Rp12.500.000

Rp5.000

Maksimum 10 kali

Rp50.000

d. Poin-poin tersebut akan dikonversikan ke dalam saldo OVO
Point dan dikreditkan ke aplikasi OVO yang nasabah miliki
berdasarkan nomor telepon selular yang didaftarkan program
di J Trust Bank.
4. Mekanisme Program:
a. Nasabah membuka/memiliki rekening Tabungan Tora serta
memastikan nasabah telah melakukan download aplikasi
OVO di smartphone nasabah.
b. Nasabah (baru maupun lama) meningkatkan jumlah saldo
tabungan agar memenuhi ketentuan program.
c.

Mengisi Formulir Kepesertaan Program dan nasabah dapat
mengikuti lebih dari 1 rekening sehingga satu Formulir
Kepesertaan berlaku untuk 1 rekening.

d. Gunakan Kartu Debit J Trust Bank yang terhubung dengan
rekening Tabungan Tora di merchant-merchant atau
pasar-pasar yang menyediakan mesin EDC BCA (Debit Prima)
untuk bertransaksi.
e.

Pemberian reward akan dilakukan maksimum 7 hari kerja
pada bulan berikutnya.

g. Nasabah akan mendapatkan hadiah secara langsung berupa
reward poin yang akan diakumulasi setiap bulan untuk
penggunaan Kartu ATM J Trust Bank untuk per nama dan
nomor telepon yang terdaftar maksimum 5 kali untuk rata-rata
saldo Rp2.000.000 < Rp12.500.000 dan maksimum 10 kali
untuk rata-rata saldo ≥ Rp12.500.000.
Ilustrasi:

2. Peserta Program : Nasabah baru & Nasabah Lama

a.

f.

Mekanisme pemberian poin diberlakukan untuk jumlah
transaksi maksimum sesuai ketentuan dalam tabel pada
butir c.

a)

Jika saldo rata-rata nasabah Rp2.000.000 < Rp12.500.000
mengumpulkan 5 poin dalam 1 bulan maka akan diperoleh
Rp1.000 x 5 = Rp5.000. Jika lebih dari 5 kalo transaksi dalam 1
bulan maka kelebihannya tidak diperhitungkan poinnya.

b) Jika saldo rata-rata nasabah ≥ Rp12.500.000 mengumpulkan
10 poin dalam 1 bulan maka akan diperoleh Rp5.000 x 10 =
Rp50.000. Jika lebih dari 10 kali transaksi dalam 1 bulan maka
kelebihannya tidak diperhitungkan poinnya.

MANFAAT
Setiap nasabah rekening Tabungan Tora dengan minimal saldo
rata-rata bulan sebelumnya sesuai tabel pada butir 3.c, maka berhak
atas reward OVO Point pada setiap transaksinya secara langsung
tanpa diundi.

RISIKO
1. Terdapat risiko tidak diperhitungkan dalam penerimaan reward
OVO Point jika saldo rata-rata bulan sebelumnya kurang dari
Rp2.000.000.
2. Bank berhak melakukan validasi dan/atau verifikasi dalam rangka
memastikan informasi yang disampaikan oleh Nasabah menganai
nomor ponsel maupun transaksi akurat sesuai dengan kondisi
yang sebenarnya.
3. Terdapat risiko penurunan suku bunga pada produk Tabungan Tora.

BIAYA
1. Terdapat biaya-biaya yang melekat pada produk Tabungan Tora
seperti biaya transfer, biaya transaksi yang berhubungan dengan
fasilitas lainnya, biaya dormant account dan tutup rekening.
2. Biaya penggunaan meterai sesuai ketentuan.

