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Info Selengkapnya:

Nikmati Suku Bunga Lebih Tinggi
dengan Penempatan Minimum
USD 50.000

20220901

J Trust Bank Berizin dan Diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan
J Trust Bank merupakan Peserta Penjaminan LPS

KETENTUAN PROGRAM
1. Nama Program

: Program Special Rate for USD Time
Deposit

2. Periode Program

: 5 - 30 September 2022

3. Peserta Program

: nasabah baru (New CIF) dan nasabah lama
(existing CIF).

4. Jumlah Deposito

: Minimum USD 50.000 (lima puluh ribu dollar).

5. Sumber Dana

: Dana Baru (Fresh Fund).

6. Suku Bunga dan tenor : 1 bulan 2,25% per tahun (p.a);
3 bulan 2,50% p.a
7.Perpanjangan deposito: Tidak bisa dilakukan (deposito sesuai
periode program)
8. Bukti keiikutsertaan

: Bilyet deposito & Advis

3. Atas penempatan Deposito ini, nasabah baru (New CIF) wajib
membuka rekening Valas J Trust bermata uang USD untuk
penampungan hasil bunga, sedangkan nasabah lama
(Existing CIF) wajib telah memiliki rekening Valas J Trust
bermata uang USD.
4. Kepesertaan program tidak dapat dilakukan break program.
Namun jika terpaksa dilakukan, maka nasabah dikenakan
penalti berupa suku bunga menjadi sebesar 0,1% p.a yang
diperhitungkan sejak penempatan.

BIAYA
1. Biaya meterai saat buka dan cair: Sesuai dengan ketentuan
yang berlaku.
2. Biaya Bunga: Hasil bunga tetap akan dikenakan pajak 20%
sesuai dengan ketentuan.

MANFAAT
Nasabah yang mengikuti Program Special Deposito for USD Time
Deposit akan mendapatkan suku bunga yang lebih baik
dibandingkan suku bunga Deposito biasa dan dengan nominal
penempatan tertentu”.

RISIKO
1. Suku bunga dapat berubah sewaktu-waktu dengan dengan
pemberitahuan melalui media komunikasi yang dimiliki oleh
J Trust 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.
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.

PERSYARATAN DAN TATA CARA
1. Mengisi
formulir
pembukaan
Deposito
dengan
penandatanganan di atas meterai sesuai ketentuan yang
berlaku dengan lengkap sesuai jenis penempatan.
2. Berkas-berkas yang wajib diserahkan kepada Bank untuk
pembukaan rekening :
a. Fotokopi Kartu Identitas (KTP/Paspor) yang masih berlaku.
b. Fotokopi NPWP.
c. Informasi data lainnya (yang tidak terdapat dalam Kartu
Identitas dan NPWP)
3. Untuk informasi lebih lanjut dan atau terkait dalam hal terjadi
pengaduan dapat menghubungi J Trust Call 1500 615 atau
Kunjungi Kantor Cabang J Trust Bank terdekat.

