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SATU YANG TERBAIK
Produk Unggulan dari J Trust Bank

Tabungan J Trust One

Tabungan J Trust One memberikan Anda suku 
bunga yang kompetitif untuk pengembangan 

dana yang maksimal.

Info Selengkapnya:

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



1. Biaya Meterai untuk pembukaan dan penutupan rekening. 
2. Biaya transfer dan pembayaran-pembayaran. 
3. Biaya administrasi bulanan dan Pajak hasil bunga.
4. Biaya rekening tidak aktif (dormant account)

BIAYA

1. Terdapat risiko perubahan suku bunga tabungan 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. Tidak ada transaksi selama 6 bulan berturut-turut 
dinyatakan sebagai rekening tidak aktif (Dorman Account) 
dan rekening akan terblokir oleh sistem. Biaya rekening 
tidak aktif sebesar Rp5.000 per bulan. Untuk mengaktifkan 
rekening kembali, nasabah wajib datang ke cabang 
pembuka rekening.

4. Apabila terdapat perbedaan pencatatan saldo yang ada di 
e-Statement dengan yang ada di pencatatan bank, maka 
yang digunakan adalah yang dari saldo pencatatan bank.

RISIKO

1. Penutupan rekening tabungan hanya dapat dilakukan di 
cabang pembuka rekening dan dilakukan oleh pemegang 
rekening. 

2. Penarikan dapat dilakukan di seluruh kantor cabang J Trust 
Bank, dan untuk penggunaan Kartu ATM J Trust Bank dapat 
dilakukan di ATM dengan jaringan ATM Bersama & Prima.

3. Ahli waris yang berhak adalah keluarga nasabah yang 
nama-namanya telah ditetapkan oleh pihak berwenang 
sebagai ahli waris yang sah.

4. Nasabah wajib menjaga kerahasiaan Personal Identification 
Number (PIN) J Trust Debit Card dan memastikan J Trust 
Debit Card selalu ditangan nasabah serta tidak dipindah-
tangankan dengan cara apapun kepada pihak lain. 

HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN

1. Rekening atas nama Perorangan/non perorangan. 
2. Tabungan dalam mata uang Rupiah (IDR). 
3. Kartu identitas diri yaitu KTP, (atau Passport disertai 

KITAS/KITAP), NPWP. 
4. Mengisi Formulir: 

a.  Data Nasabah (jika baru pertama kali menjadi Nasabah J Trust Bank)
b. Pembukaan Rekening (jika akan membuka rekening)

5. Mengisi dan menandatangani Kartu Contoh Tanda Tangan. 
6. Jika nasabah merupakan perusahaan, maka siapkan fotocopy 

akta pendirian, akta perubahan terbaru, SIUP, TDP/NIB, NPWP, 
surat keterangan domisili, data pengurus perusahaan dan KTP 
pengurus, surat pengesahan dari kementerian, dll. 

7. Setoran awal minimum Rp1.500.000. 
8. Saldo minimum Rp1.000.000. 
9. Biaya administrasi bulanan sebesar Rp25.000. 
10. Suku bunga dengan saldo: 

a.  < Rp10 juta = 0%
b. ≥ Rp10 juta s.d. < Rp20 juta = 1,88% p.a
c. ≥ Rp20 juta s.d. < Rp50 juta = 2,88% p.a
d. ≥ Rp50 juta = 3,88% p.a

PERSYARATAN

Tabungan J Trust One adalah tabungan untuk perorangan dan non 
perorangan yang memberikan nilai investasi lebih dimana diberikan 
suku bunga yang optimal dibanding produk tabungan lainnya dan 
pencatatan transaksi yang lebih lengkap.

DESKRIPSI

• Perhitungan bunga berdasarkan saldo harian.
• Suku bunga diberikan lebih tinggi dari tabungan lainnya.
• Setoran awal terjangkau.
• Jumlah penarikan tidak dibatasi.
• Pencatatan transaksi pada e-statement.
• Nasabah Tabungan J Trust One, berkesempatan menjadi anggota 

J Trust Bank Priority.
• Untuk bulan Promosi akan banyak hadiah menarik.
• Dapat mengajukan fasilitas Internet Banking, baik atas nama 

Perorangan dan Non Perorangan.
• Untuk rekening yang diajukan fasilitas Kartu ATM berlaku atas 

nama perorangan atau atas nama Perusahaan/Non Perorangan 
dengan mengikuti syarat tertentu.

KEUNGGULAN

11. Jumlah penarikan per bulan tidak dibatasi. 
12. Biaya penutupan rekening sebesar Rp250.000. 
13. Pencatatan mutasi transaksi menggunakan e-Statement.


