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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.

MANFAAT

Setiap nasabah yang menempatkan dananya pada rekening Tabungan J Trust 
atau Tabungan Tora dengan menyetorkan dana baru (fresh fund) sesuai 
program akan mendapatkan hadiah reward yang dikreditkan ke rekening.

RISIKO

1. Terdapat risiko perubahan suku bunga menjadi lebih kecil 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.  Nasabah mengetahui risiko atas simpanannya jika termasuk kategori 
nasabah yang diuntungkan secara tidak wajar:
a. Pemberian tingkat bunga simpanan melebihi yang ditetapkan oleh LPS.
b. Dan sebagai simpanan yang tidak layak dibayar jika izin usaha Bank 

dicabut.

 b. Dikreditkan atau Tabungan Tora yang diikutkan program namun saldo yang 
dapat digunakan selain yang diikutkan pada program. Rekening tersebut 
tetap bisa mendapatkan fasilitas yang dimiliki oleh Tabungan           J Trust 
atau Tabungan Tora.

7. Pada program ini nasabah tidak diperbolehkan break program. Namun jika 
terpaksa dilakukan break program sebelum 3 & 6 bulan kepesertaan maka:
a. Pembayaran cashback batal diberikan untuk nasabah yang belum 

menerima cashback, atau
b. Cashback yang telah pernah diterima, akan dipotongkan dari saldo 

Tabungan J Trust/ Tabungan Tora sebagai penalty-nya.
8. Dana yang diikutkan program tidak termasuk setoran awal dan saldo minimum 

yang berlaku pada Tabungan J Trust/ Tabungan Tora. Bagi yang telah memiliki 
rekening hanya Top up dana.

9. Nasabah dapat melakukan transaksi pada rekening Tabungan J Trust/ 
Tabungan Tora dengan saldo selain yang diikutkan program dan dapat 
mendapatkan fasilitas yang dimiliki oleh Tabungan J Trust/ Tabungan Tora.

10. Perhitungan suku bunga berdasarkan dengan saldo harian dan hasil bunga 
dibayarkan sesuai ketentuan bank.

KETENTUAN PROGRAM

1. Nama Program : Program Semarak Kemerdekaan 2022
2. Periode Program : 1 Agustus 2022 - 31 Agustus 2022
3. Peserta Program : Perorangan & Non Perorangan serta berlaku 

nasabah baru (New CIF), nasabah lama (existing CIF).
4. Produk Program : Tabungan J Trust & Tabungan Tora
5. Sumber Dana : Dana Baru
6. Bentuk Program : Pemberian hadiah cash back diberikan kepada:
  a) Bagi nasabah baru (New CIF) dengan melakukan 

pembukaan rekening Tabungan J Trust / 
Tabungan Tora baru dengan penempatan dana 
baru (fresh fund) sesuai program serta bersedia di 
hold dananya selama 3 & 6 bulan dengan suku 
bunga sesuai ketentuan produk.

  b) Bagi nasabah lama (Existing CIF) yang telah 
memiliki rekening Tabungan J Trust / Tabungan 
Tora dapat melakukan top up dana dengan 
penempatan dana baru (fresh fund) sesuai 
program serta bersedia di hold dananya selama 3 
& 6 bulan dengan suku Bunga sesuai program.

6. Suku bunga : Diberikan sesuai dengan ketentuan produk 
Tabungan J Trust & Tabungan Tora .

7. Tabel Reward *)  :
Tabungan J Trust & Tabungan Tora di hold 3 bulan:
Catatan: Setiap penempatan dana program minimal Rp10.000.000 (sepuluh 
juta Rupiah)/kelipatan mendapatkan reward berupa cashback Rp30.000 
(tiga puluh ribu Rupiah)/kelipatan atau sesuai tabel.
Tabungan J Trust & Tabungan Tora di hold 6 bulan:
Catatan: Setiap penempatan dana program minimal Rp10.000.000 (sepuluh 
juta Rupiah)/kelipatan mendapatkan reward berupa cashback Rp60.000,- 
(tiga puluh ribu Rupiah)/kelipatan atau sesuai tabel.

 
  

6. Reward akan dikreditkan ke rekening J Trust/Tabungan Tora dengan 2 (dua) 
pilihan:
 a. Dikreditkan setelah kepesertaan program selama 3 & 6 bulan saat jatuh 

tempo, atau

Nominal 
Penempatan (Rp)

Jangka Waktu 
Hold Dana

Cashback
Reward (Rp)

10.000.000
3 bulan 
6 bulan

30.000
60.000

20.000.000
3 bulan
6 bulan

60.000
120.000

30.000.000
3 bulan 
6 bulan

90.000
180.000

40.000.000
3 bulan
6 bulan

120.000
240.000

50.000.000
3 bulan
6 bulan

150.000
300.000

60.000.000
3 bulan
6 bulan

180.000
360.000

70.000.000
3 bulan
6 bulan

210.000
420.000

80.000.000
3 bulan
6 bulan

240.000
480.000

90.000.000
3 bulan
6 bulan

270.000
540.000

100.000.000
3 bulan
6 bulan

300.000
600.000

dst

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, NIB/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.
3. Untuk non perorangan yang mengajukan Kartu ATM wajib mengikuti 

ketentuan yang berlaku.
4. Informasi lebih lanjut terkait dengan produk ini dapat menghubungi J Trust 

Call 1500 615 atau Kunjungi Kantor Cabang J Trust Bank terdekat.



 

RINGKASAN INFORMASI PRODUK 

PROGRAM SEMARAK KEMERDEKAAN 2022 

 

DATA RINGKAS 

Penjelasan 
Produk/Program 

Program Semarak Kemerdekaan adalah program yang diperuntukkan 
dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) Republik Indonesia 
yang ke-77 di mana bagi nasabah produk Tabungan J Trust dan Tabungan 
Tora akan diberikan apresiasi berupa Uang Saku hanya dengan 
menyetorkan dana baru dan hold dana selama 3 & 6 bulan. 

Jenis Produk Tabungan J Trust dan Tabungan Tora 

Periode Program 1 – 31 Agustus 2022 

Penerbit PT Bank JTrust Indonesia Tbk. 

 

Manfaat 

Setiap nasabah yang menempatkan dananya pada rekening Tabungan J Trust atau Tabungan Tora 

dengan menyetorkan dana baru (fresh fund) sesuai program akan mendapatkan hadiah reward yang 

dikreditkan ke rekening. 

 

Fitur 

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

2. Produk yang diikutkan : Tabungan J Trust dan Tabungan TORA 

3. Reward yang diberikan : Pemberian hadiah cash back diberikan kepada: 

a) Bagi nasabah baru (New CIF) dengan melakukan pembukaan 

rekening Tabungan J Trust /Tabungan Tora baru dengan 

penempatan dana baru (fresh fund) sesuai program serta 

bersedia di hold dananya selama 3 & 6 bulan dengan suku bunga 

sesuai ketentuan produk. 

b) Bagi nasabah lama (Existing CIF) yang telah memiliki rekening 

Tabungan J Trust / Tabungan Tora dapat melakukan top up dana 

dengan penempatan dana baru (fresh fund) sesuai program serta 

bersedia di hold dananya selama 3 & 6 bulan dengan suku Bunga 

sesuai program. 

4. Suku bunga   : Diberikan sesuai dengan ketentuan produk Tabungan J Trust &  

                                                     Tabungan Tora. 

5. Sumber dana  : Dana baru (fresh fund) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6. Tabel Reward  : 

   

  
 

 

Risiko 

1. Terdapat risiko perubahan suku bunga menjadi lebih kecil 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. Nasabah mengetahui risiko atas simpanannya jika termasuk kategori nasabah yang diuntungkan 

secara tidak wajar: 

a. Pemberian tingkat bunga simpanan melebihi yang ditetapkan oleh LPS. 

b. Dan sebagai simpanan yang tidak layak dibayar jika izin usaha Bank dicabut. 

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 

 

 

 

 

 

 

 



 

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. 

3. Untuk non perorangan yang mengajukan Kartu ATM wajib mengikuti ketentuan yang berlaku. 

4. Informasi lebih lanjut terkait dengan produk ini dapat menghubungi J Trust Call 1500 615 atau 

Kunjungi Kantor Cabang J Trust Bank terdekat. 

 
 

Untuk menyampaikan pertanyaan dan pengaduan dapat melalui: 

 
 

 


