
 

RINGKASAN INFORMASI PRODUK 

TABUNGAN RENCANA BERHADIAH LOGAM MULIA 

 

DATA RINGKAS 

Penjelasan 
Produk/Program 

Tabungan Rencana Berhadiah Logam Mulia adalah produk simpanan 
investasi dengan jumlah setoran tetap per bulan dengan jangka waktu 2 
tahun. Program Tabungan Rencana ini membantu nasabah untuk 
mengelola dananya. melakukan perencanaan keuangan, serta 
memberikan edukasi tentang pentingnya menabung secara disiplin agar 
rencana nasabah yang telah ditetapkan akan tercapai, selain itu nasabah 
mendapatkan hadiah langsung berupa logam mulia apabila sudah 
membuka rekening. 

Jenis Produk Tabungan Berjangka 

Periode Program 1 Juli – 31 Desember 2022 

Penerbit PT Bank JTrust Indonesia Tbk. 

 

Manfaat 

1. Mendapatkan hadiah langsung berupa logam mulia 

2. Bunga dihitung berdasarkan saldo harian 

3. Perencanaan keuangan yang matang 

4. Meningkatkan kedisiplinan menabung 

5. Bebas menentukan setoran dan jangka waktu kepesertaan sesuai ketentuan 

6. Bebas biaya administrasi bulanan tabungan 

7. Bebas biaya penutupan rekening setelah kepesertaan program berakhir 

 

Fitur 

1. Jenis Produk : Tabungan Rencana J Trust 

2. Jangka  waktu program : 1 Juli —31 Desember 2022 

3. Periode tabungan : 2 (dua) tahun  

4. Pilihan Jenis Valuta : Rupiah 

5. Setoran /bulan : Minimum Rp1.200.000 (berlaku kelipatan dan maksimum 

Rp5.500.000) 

6. Suku Bunga Tabungan : 2,5% per tahun (per annum/p.a) 

7. Media Pelaporan : Buku Tabungan 

8. Mekanisme Pencairan : Sampai Periode Berakhir 

9. Perhitungan bunga : Perhitungan bunga berdasarkan saldo harian 

10. Hadiah : Logam Mulia produksi ANTAM tipe klasik 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

TABEL HADIAH 

SETORAN / BULAN (Rp) NILAI EMAS / LOGAM MULIA PERIODE 

1,200,000 1 Gram 2 tahun 

2,300,000 2 Gram 2 tahun 

3,300,000 3 Gram 2 tahun 

4,400,000 4 Gram 2 tahun 

5,500,000 5 Gram 2 tahun 

 

Risiko 

1. Terdapat risiko perubahan suku bunga tabungan 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 Perundang-Undangan yang berlaku. 

3. Nilai hadiah Logam Mulia merupakan satu kesatuan dengan suku bunga tabungan yang 

diberikan, sehingga suku bunga total yang melebihi ketentuan LPS tidak dijamin dan Nasabah 

mengetahui risiko atas simpanannya jika termasuk kategori nasabah yang diuntungkan secara 

tidak wajar: 

a. Pemberian tingkat bunga simpanan melebihi yang ditetapkan LPS. 

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

4. Kenaikan setoran per bulan akibat dari naiknya harga Logam Mulia. 

5. Logam Mulia diberikan setelah setoran sebanyak 2 bulan berturut-turut atau senilai dengan 

setoran 2 kali, yang akan digunakan sebagai jaminan. 

6. Jika nasabah break sebelum periode kepesertaan berakhir atau tidak melakukan penyetoran 

2 bulan berturut-turut maka: 

a. Kepesertaan Program berhenti 

b. Dikenakan denda sebesar harga Logam Mulia saat menjadi peserta dan pajak yang telah 

dibayar oleh Bank, serta biaya lain yang timbul seperti Asuransi dan Biaya distribusi (jika 

ada) 

c. Selanjutnya, Tabungan tetap berjalan sampai jatuh tempo. 

 

Biaya 

1. Biaya penalti yang melekat apabila melakukan break program, yaitu seperti: biaya harga 

hadiah, biaya pajak hadiah, biaya pengiriman hadiah, dan biaya asuransi. 

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) 

b. Fotokopi NPWP 

c. Informasi data lainnya (yang tidak terdapat dalam Kartu Identitas dan NPWP) 

2. Setiap pembukaan rekening Tabungan Rencana J Trust wajib memiliki rekening tabungan 

lain sebagai rekening induk/rekening sumber dana. 

3. Nasabah mengisi dan menandatangani Formulir Kepesertaan Program. 

 

Untuk menyampaikan pertanyaan dan pengaduan dapat melalui: 

 
 

 


