
 

RINGKASAN INFORMASI PRODUK  
PROGRAM LET’S 1-2-3 

 

DATA RINGKAS 

 
 

Penjelasan Program 

Program Let’s 1-2-3 adalah suatu program dengan 
memberikan keuntungan bagi deposan dengan 
menempatkan 3 Penempatan Deposito dengan nominal 
tertentu di mana 3 deposito tersebut merupakan 
penempatan secara berurutan dan diberikan masing-masing 
suku bunga yang lebih tinggi dari deposito biasa. 

Jenis Produk Deposito Rupiah J Trust 

Periode Program 1 – 31 Januari 2023 

Penerbit PT Bank JTrust Indonesia Tbk. 

 

Manfaat 

 Memberikan keleluasaan dalam pemilihan jangka waktu penempatan dimana tersedia 2 bulan, 3 
bulan, 4 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan. 

 Hanya dengan penempatan setoran awal Rp20 juta mendapatkan suku bunga khusus yang lebih 
tinggi dari suku bunga deposito biasa.  

 Memperoleh suku bunga khusus yang lebih tinggi dari suku bunga Deposito biasa. 

 Tenor yang dipilih bisa sama semua (misalnya, untuk 3 deposito) atau bisa pula berbeda-beda (mix). 

 Penempatan dapat diperpanjang satu kali lagi dengan penambahan dana baru (fresh funds) dengan 
kelipatan dana sama dengan nilai deposito yang jatuh tempo. 
 

Fitur 
 Jenis deposito : Deposito Berjangka 
 Jangka waktu deposito : Deposito Berjangka (2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 6 bulan, atau 12 bulan) 
 Pilihan jenis valuta : IDR (Rupiah) 

 Peserta Program  : Nasabah lama dan Nasabah Baru 

 Penempatan      : Nasabah ditawarkan untuk menempatkan Deposito 3 kali, yaitu Deposito 
ke-1; Deposito ke-2, dan Deposito ke-3 dengan urutan penempatan 
berurutan, sehingga jika ingin menempatkan Deposito ke-3 maka harus 
sudah memiliki/menempatkan Deposito ke-1 dan ke-2 terlebih dahulu. 
Sedangkan jika nasabah hanya akan menempatkan Deposito ke-1 saja 
atau Deposito ke-1 dan ke-2 saja tetap diperbolehkan. 

 Total penempatan  : Rp70.000.000 untuk jumlah Deposito ke-1, Deposito ke-2 dan Deposito 
ke-3, Jika Deposito pada kepesertaan pertama ingin diperpanjang maka 
dana tambahan (fresh funds) harus 100% dengan total menjadi Rp140 
juta.  

 Sumber dana : Dana Baru (Fresh Fund), namun jika telah jatuh tempo Deposito tersebut 
dapat diperpanjang dengan mengikuti Program Deposito Tiga 
Keuntungan 1-2-3 lagi yang berlaku saat perpanjangan termasuk suku 
bunga mengikuti ketentuan program saat deposito tersebut 
diperpanjang.  
 

  



 

 

 Penempatan untuk perpanjangan program hanya diperkenankan dengan kelipatan total Rp70 juta 
dan untuk perpanjangan total Rp140 juta. 

 Nilai hasil bunga berlaku pajak 20%, kecuali jika terdapat ketentuan lain untuk nasabah khusus. 

 

Risiko 
 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 LPS. 
b. Karena suku bunga melebihi ketentuan Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS) maka tidak dijamin 

LPS dikarenakan Suku Bunga diatas Penjaminan LPS. 

 Jika nasabah melakukan break program sebelum jangka waktu berakhir, maka suku bunga akan 
dihitung sebesar 1% p.a dari sejak penempatan (tidak berlaku suku bunga spesial). 

 

Biaya 

 Biaya meterai saat buka dan cair sesuai dengan ketentuan penggunaan meterai. 

 Adanya biaya penalti jika melakukan break deposito sesuai dengan ketentuan denda break yang 
berlaku di J Trust Bank saat melakukan break. 

 

Ilustrasi Penempatan  

URAIAN PENEMPATAN DEPOSITO KE-1 DEPOSITO KE-2 DEPOSITO KE-3 

Untuk Penempatan Awal: 

Nominal Penempatan Rp20.000.000 Rp20.000.000 Rp30.000.000 

Suku Bunga 5,00% p.a 5,25% p.a 5,50% p.a 

Jangka Waktu/Tenor 2, 3, 4, 6, dan 12 
bulan 

2, 3, 4, 6, dan 12 
bulan 

2, 3, 4, 6, dan 12 bulan 

Untuk Penempatan Perpanjangan: 

Nominal Penempatan Rp40.000.000 Rp40.000.000 Rp60.000.000 

Suku Bunga 5,00% p.a 5,25% p.a 5,50% p.a 

Jangka Waktu/Tenor 2, 3, 4, 6, dan 12 
bulan 

2, 3, 4,  6, dan 12 
bulan 

2, 3, 4, 6, dan 12 bulan 

 

  



 

Simulasi 

Perhitungan Bunga  Nominal 

Contoh : 

Penempatan Deposito: 6 Januari 2023 

 
 
 
 
 
 
 

 

Rp234.246 
 
Rp 2.868.852,46 

Deposito ke 2 sebesar Rp20.000.000; bunga 5,25%; tenor 3 bulan 
Dengan pembayaran hasil bunga setiap bulan 

Saat jatuh tempo 6 April 2023 : 

Bunga (Gross) 3 bulan : Rp20.000.000 x 5,25% x 90 hari 
                                                                  365 hari  

Pajak 20%             : Rp258.904 x 20% Rp51.780 

Bunga (Net)          : Rp258.904 – Rp51.780 
 
Jika dibayarkan setiap bulan (Gross) = Rp258.904 / 3 
Bunga (Net)         : Rp86.301 – Rp17.260 

Rp207.124 
 
Rp86.301 
Rp69.041 

 

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: 

 


