
 

BAHASA INDONESIA 
 

RINGKASAN INFORMASI PRODUK  
SIMPANAN VALAS J TRUST 

 

DATA RINGKAS 

Penjelasan 
Produk/Program 

Produk simpanan J Trust Valas selain digunakan untuk transaksi juga 
sebagai investasi karena merupakan simpanan dengan mata uang asing 
dengan 5 (lima) pilihan mata uang asing yang tersedia, yaitu Amerika 
Serikat (USD),  Eropa (EUR), Singapura (SGD), Jepang (JPY), Australia 
(AUD) yang dapat dibuka oleh Nasabah Perorangan dan Non Perorangan. 
Selain itu, manfaat investasi menjadi lebih menarik melalui biaya 
administratif dan setoran awal yang ringan, serta bunga simpanan J Trust 
Valas yang kompetitif. 

Jenis Produk Simpanan Mata Uang Asing 

Penerbit PT Bank JTrust Indonesia Tbk. 

 
Manfaat 

1. Suku bunga yang kompetitif dengan perhitungan bunga yang dihitung berdasarkan saldo 

harian dimana simpanan J Trust Valas Anda akan terus berkembang dengan aman. 

2. Penempatan atau setoran awal yang terjangkau 

3. Bebas biaya administrasi perbulan.  

4. Rekening dapat dibuka atas nama perorangan, pengampuan (QQ) dan joint account. 

 

Fitur Utama 

 

Penempatan Dana 

Mata Uang Min. Simpanan Awal Min. Saldo Simpanan 

USD USD10 USD10 

SGD SGD20 SGD20 

AUD AUD10 AUD10 

EUR EUR10 EUR10 

JPY JPY2.000 JPY2.000 

 

 

Suku bunga *)  :  
 

KODE MATA 

UANG 
PENEMPATAN 

SUKU BUNGA 

 (per annum) 

USD 

USD 10 - < USD 50.000 1.50% p.a 

≥ USD 50.000 - < USD 100.000 1.75% p.a 



 

  

≥ USD 100.000 
 

2.00 % p.a 

EUR 

<EUR10 0,00% 

≥EUR10 0,125% 

SGD 

<SGD20 0,00% 

≥SGD20 0,125% 

JPY 

<JPY2.000 0,00% 

≥JPY2.000 0,05% 

AUD 

<AUD10 0,00% 

≥AUD10 0,25% 

 
*) Suku bunga dapat berubah sewaktu-waktu (sesuai ALCO) 
 

Risiko 

1. 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. 

2. Adanya risiko pasar terkait suku bunga dimana kenaikan suku bunga dipasar tidak langsung 

direfleksikan dalam perubahan suku bunga simpanan.  

3. Adanya risiko nilai tukar jika Nasabah melakukan transaksi penukaran antar mata uang  

 

Biaya 

 

Mata 
Uang 

Biaya Administrasi 
Bulanan 

Biaya Rekening 
Tidak Aktif 

(Dormant) * 

Biaya Administrasi 
Dibawah Saldo Minimum 

 

Biaya 
Penutupan 
Rekening 

USD 
USD0 

(GRATIS) 
USD2/bulan USD1/bulan USD5 

EUR EUR0 EUR2/bulan EUR1/bulan EUR5 



 

(GRATIS) 

SGD 
SGD0 

(GRATIS) 
SGD4/bulan SGD2/bulan SGD5 

JPY 
JPY0 

(GRATIS) 
JPY200 /bulan JPY100/bulan JPY500 

AUD 
AUD0 

(GRATIS) 
AUD4/bulan AUD2/bulan  AUD5 

 

1. Biaya materai sesuai ketentuan penggunaan materai. 

2. Biaya transfer Telegraphic Transfer (TT) dan pembayaran.  

3. Pajak hasil bunga sesuai ketentuan perpajakan.  

4. Biaya transaksi menggunakan banknotes sesuai ketentuan berlaku ketentuan biaya dan Kurs.  

5. Biaya provisi untuk penyetoran/penarikan apabila banknotes dilakukan dibawah ketentuan 

pecahan yang berlaku.  

6. Jika tidak terdapat transaksi di rekening nasabah selama enam (6)bulan berturut-turut, maka 

otomatis pada nasabah tidak akan dapat melakukan transaksi debit status rekening tidak aktif 

*(dormant) 

 

Simulasi perhitungan bunga  

 

Simulasi Perhitungan Saldo Tanggal 31 November 

1. Pada Tanggal 10 Januari Setoran awal 
sebesar USD10.000 

2. Kemudian pada tanggal 20 Januari 
melakukan penarikan sebesar USD5.000  

3. Saldo menjadi USD5.000 setelah 
penarikan. 

USD10.000 X 1.5% /365  = USD0,41 X 10 
(Tanggal 10 s.d. 19 (10 hari)) 

USD5.000 X 1.5% /365 = USD0,205 X 12 
(Tanggal 20 s.d. 31 (12 hari)) 

Jadi,  
USD0,41 X 10 = USD4,10 
USD0,205 X 12 = USD2,46   + 
 
= USD6,56 X 20% (Pajak atas bunga)  
= USD1,31    -  
 
USD5,24 

 

 

 

Persyaratan dan Tata Cara 

  Kelengkapan Dokumen yang harus diserahkan kepada Bank untuk pembukaan rekening: 

 Warga Negara Indonesia: e-KTP dengan NIK yang terdaftar di Sistem Informasi Administrasi 

Kependudukan dan NPWP *(Khusus Nasabah yang wajib memiliki NPWP dan telah memiliki 

NPWP). 

 Warga Negara Asing: Paspor dan KITAS/KITAP dan Tax Identification Number (NPWP / TIN)*. 



 

 Perusahaan: e-KTP dengan NIK yang terdaftar di Sistem Informasi Administrasi Kependudukan 

pejabat yang berwenang, NPWP, SIUP/Nomor izin usaha/ Nomor Induk Berusaha (NIB), Akta 

pendirian dan/atau anggaran dasar perusahaan. 

 Dokumen Pendukung lainnya apabila diperlukan seperti Kartu Keluarga (KK), Surat Keterangan 

Domisili, Surat Referensi/ Keterangan Kerja. 

*)Bagi calon Nasabah yang belum/tidak memilliki NPWP, wajib melengkapi surat pernyataan tidak 

memiliki NPWP, (ketentuan bagi nasabah berkewarganegaraan asing jika belum/tidak memiliki TIN, 

juga wajib melengkapi surat pernyataan tidak memiliki TIN.  

 

Informasi Tambahan 

 

a. Dikenakan pajak atas Bunga yang didapatkan, sesuai dengan ketentuan pemerintah.  

b. Bunga tabungan didapatkan setiap akhir bulan. 

c. Rekening dapat diakses melalui cabang.  

d. Informasi lain mengenai biaya, manfaat dan risiko dapat diakses melalui website di 

https://www.jtrustbank.co.id/ 

 

Hal – Hal yang harus diperhatikan  

1. Penyetoran banknotes dapat dilakukan di seluruh Kantor Cabang Pembuka sesuai ketentuan 

pecahan yang diatur dalam Bank, apabila dibawah ketentuan pecahan Bank maka dikenakan 

Biaya Provisi.  

2. Penarikan banknotes hanya dapat dilakukan pada pilihan mata uang USD, SGD, dan JPY 

dengan melakukan konfirmasi terlebih dahulu di seluruh Kantor Cabang Pembuka J Trust Bank 

sebelum dilakukan penarikan.  

3. Apabila tidak ada transaksi selama 6 bulan berturut-turut dinyatakan sebagai rekening tidak 

aktif.  

4. Apabila terdapat perbedaan pencatatan saldo yang ada di rekening koran/e-statement 

dengan pencatatan bank,maka yang digunakan adalah saldo pencatatan bank.  

 

 Disclaimer (penting untuk dibaca):  

 

a. Anda dengan ini menyatakan telah membaca, menerima penjelasan, mengerti dan 

memahami produk dan/atau layanan sesuai Ringkasan Informasi Produk ini dan telah 

mengetahui, memahami serta menerima segala konsekuensi dari produk dan/atau layanan 

termasuk seluruh manfaat, risiko dan biaya-biaya yang melekat. 

b. Ringkasan ini hanya merupakan sarana informasi, tidak dimaksudkan sebagai penawaran 

resmi atas produk. Jika terdapat perbedaan antara Ringkasan ini dengan perjanjian dan/atau 

syarat dan ketentuan terkait dengan produk dan/atau layanan (“Perjanjian”), maka yang 

berlaku adalah Perjanjian. 

c. Bank berhak menolak permohonan produk Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

d. Anda wajib membaca dengan teliti Ringkasan ini dan dapat menghubungi Bank dalam hal 

terdapat pertanyaan lebih lanjut mengenai produk dan/atau layanan yang terdapat dalam 

https://www.jtrustbank.co.id/


 

Ringkasan ini. 

e. Ringkasan ini telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk 

ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan 

f. Kerahasiaan informasi kode sandi terkait layanan E-Statement merupakan tanggung jawab 

Nasabah 

 

 

Untuk menyampaikan pertanyaan dan pengaduan dapat melalui: 

 

 

 


