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Penjelasan Program 

Program Win-Win-Win adalah suatu program dengan 
memberikan 3 kriteria sebagai pemenang yaitu Deposan, 
Introducer/Referentor dan Masyarakat Medis/Institusi Medis. 
Pengertian pemenang disini adalah pemberian Cashback bagi 
Deposan dan Introducer/Referentor serta pemberian Donasi 
bagi masyarakat medis/institusi medis sehubungan dengan 
penanganan pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia. 

Jenis Produk Deposito Rupiah J Trust 

Periode Program 1 – 31 Juli 2021 

Penerbit PT Bank JTrust Indonesia Tbk. 

 

Manfaat 

 Memberikan keleluasaan dalam pemilihan jangka waktu penempatan di mana tersedia 3 bulan 
dan 6 bulan. 

 Suku bunga lebih tinggi dan kompetitif. 

 Mendapatkan cashback bagi Deposan dan Introducer/Referentor. 

 Introducer boleh dari nasabah J Trust Bank (Nasabah baru atau nasabah yang sudah lama) dan 
bukan nasabah. Semua orang boleh menjadi introducer dalam program ini. Dana Cashback 
introducer dapat dikreditkan ke rekening nasabah atau dibayar tunai kepada nasabah. 

 Atas dasar penempatan nasabah, jumlah total selama Juni 2021 akan dikalikan 0,1% p.a. sebagai 
donasi J Trust Bank untuk masyarakat medis/institusi medis dalam rangka penanganan pandemi 
Covid-19 di Indonesia. 

 

Fitur 
 Jenis deposito : Deposito Berjangka 
 Jangka waktu deposito : Deposito Berjangka (3 bulan atau 6 bulan) 
 Pilihan jenis valuta : IDR 

 Minimum penempatan : Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan hanya diperkenankan 
dengan kelipatan Rp10 juta.   

 Sumber dana : Dana baru (fresh funds) 

 Suku Bunga Deposito : 5,0% p.a. 

 Nilai Cashback : - Deposan mendapat 0,25% p.a dari nominal 
 - Introducer/Referentor mendapat 0,25% p.a dari nominal 

 Media pelaporan : Bilyet Deposito dan Advice  

 Mekanisme pencairan   :   -  Pencairan dilakukan pada saat jatuh tempo 
   -  Pancairan sebelum jatuh tempo, dapat dikenakan penalti berupa: 

*) Untuk jangka waktu 3 bulan sebesar 0,39% x Nominal 
*) Untuk jangka waktu 6 bulan sebesar 0,77% x Nominal 
*) selain tersebut di atas, suku bunga berubah menjadi 3% sejak 

penempatan 

 Pembayaran bunga : Bunga dapat dikredit ke rekening setiap bulan 
  



 

 Tidak dapat dilakukan perpanjangan kepesertaan program setelah jatuh tempo, namun 
deposito dapat diperpanjang dengan suku bunga sesuai ketentuan ALCO yang berlaku. 

 Nilai hasil bunga dan cashback 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. Nilai cashback, walaupun tidak tercantum pada bilyet deposito/advice namun merupakan 

satu kesatuan dengan suku bunga yang diberikan oleh bank sehingga suku bunga total yang 
melebihi ketentuan Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS) maka tidak dijamin LPS 
dikarenakan Suku Bunga di atas Penjaminan LPS. 

 Mendapatkan penalti sesuai tenor yang dipilih dan suku bunga turun menjadi 3% p.a jika 
nasabah melakukan pencairan Deposito sebelum jatuh tempo. 

 

Biaya 

 Biaya meterai saat buka dan cair sesuai ketentuan penggunaan meterai. 

 Mendapatkan penalti 0,39% dari Nominal untuk jangka waktu/tenor 3 bulan, 0,77% dari 
nominal untuk jangka waktu/tenor 6 bulan dan suku bunga tidak berlaku program namun turun 
menjadi 3% p.a jika nasabah melakukan pencairan deposito sebelum jatuh tempo. 

 

Ilustrasi Cashback  

Cashback diberikan untuk Deposan dan referentor dengan ilustrasi sebagai berikut: 

 

  

Referentor Deposan Referentor Deposan

WIN 1 WIN 2 WIN 1 WIN 2

10,000,000    6,250     6,250   12,500    12,500    
30,000,000    18,750    18,750  37,500    37,500    
50,000,000    31,250    31,250  62,500    62,500    
70,000,000    43,750    43,750  87,500    87,500    
90,000,000    56,250    56,250  112,500   112,500   

100,000,000   62,500    62,500  125,000   125,000   
200,000,000   125,000   125,000 250,000   250,000   
300,000,000   187,500   187,500 375,000   375,000   
400,000,000   250,000   250,000 500,000   500,000   
500,000,000   312,500   312,500 625,000   625,000   

dan seterusnya     

Nominal 

Penempatan 

Deposito

JUMLAH CASH BACK

Periode 3 bulan Periode 6 bulan



 

Simulasi 

Perhitungan Bunga dan Cash Back Nominal 

Contoh : 

Penempatan Deposito: 5 Juli 2021 

 
 
 
 
 
 
 
 

Rp6.164.384 
 
Rp 2.868.852,46 

Sebesar Rp500.000.000; bunga 5,0%; tenor 3 bulan dengan  
Pembayaran hasil bunga setiap bulan 

Saat jatuh tempo 5 Oktober 2021 : 

Bunga (Gross) 1 bulan : Rp500.000.000 x 5,0% x 90 hari 
 

                                                                 365 hari  

Pajak 20%         : Rp6.164.384 x 20% Rp1.232.877 

Bunga (Net)      : Rp6.164.384 – Rp1.232.877 Rp4.931.507 

Cash Back :  

Untuk Deposan : Rp500.000.000 x 0,25% x 3 bulan Rp312.500  

                                                       12 bulan  
Pajak 20%          : Rp312.500 x 20%  Rp62.500 

Cash Back (Net) : Rp312.500 – Rp62.500 Rp250.000 

 
 
 

 Untuk Intoducer/Referentor : Rp500.000.000 x 0,25% x 3 bulan Rp312.500  

                                                                          12 bulan  

Pajak 20%           : Rp312.500 x 20% Rp62.500 

Cash Back (Net) : Rp312.500 – Rp62.500 Rp250.000 

 

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 Tanda Terima Cashback. 

 

Untuk menyampaikan pertanyaan dan pengaduan dapat melalui: 

 
 


