
DEPOSITO CASHBACK

Dapatkan Cashback 2,5% Per Tahun 
Untuk Tabungan Deposito
Untuk kamu yang belum pernah buka 
tabungan deposito di J Trust Bank, 
nikmati Deposito dengan bunga 7,5% 
dan tambahan cashback 2,5% per tahun!*

*Syarat dan ketentuan
1. Nominal deposito Rp10 juta - Rp100juta.
2. Penalty 2,5% per tahun.
3. Jangka waktu deposito 2 bulan.
4. Cashback hanya didapatkan dibulan pertama.

Periode Program 23 Juni - 31 Juli 2020

Kunjungi Kantor Cabang
J Trust Bank Terdekat atau Hubungi

JTrustBankID jtrustbank jtrustbank.co.id

J Trust Bank Terdaftar dan Diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan J Trust Bank Merupakan Peserta Penjaminan LPS
LEMBAGA 
PENJAMIN
SIMPANAN



Program ini memberikan kesempatan kepada nasabah untuk memperoleh keuntungan 
didepan berupa cashback sebesar 2,5% hanya dengan menempatkan Deposito dengan 
jangka waktu 2 bulan dan dapatkan suku bunga yang optimal.

1. Periode Program : 23 Juni 2020 s/d 31 Juli 2020, namun dapat diperpanjang setelah 
dilakukan evaluasi program.

2. Peserta : Hanya untuk Nasabah Baru (New CIF)

3. Jumlah deposito : Minimal Rp10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah), tidak perlu 
kelipatan sehingga  berapapun nominalnya sepanjang diatas  
Rp10.000.000 maka diperkenankan. Maksimum per nasabah 
Rp100.000.000,- (seratus juta Rupiah).

4. Sumber Dana : Dana Baru (Fresh Fund)

5. Suku Bunga : 7,5% p.a 

6. Cash Back : 2,5% p.a yang diberikan di depan saat penempatan (yang dihitung 
hanya untuk bulan pertama)

7. Pajak : Ketentuan pajak 20% tetap berlaku, termasuk cashback kena 
pajak.

8. Tenor penempatan : 2 bulan dan tidak dapat diperpanjang.

9. Break Deposito : Dikenakan penalty sebesar 2,5% dari nominal

KETENTUAN PROGRAM

KETENTUAN PROGRAM

1. Cashback dapat dibayarkan melalui pemindahbukuan ke rekening maupun ditarik tunai, 
namun untuk penarikan tunai, nilai tidak dapat dibayarkan sama dengan hasil 
perhitungan akibat dari denominasi uang yang tidak tersedia, untuk itu yang dapat 
dibayarkan paling kecil dalam ribuan.

 Contoh :
 Untuk penempatan Rp10.000.000,- nilai Cashback sebesar Rp16.393 maka akan 

dibayarkan Rp16.000,-

2. Saat menerima cashback, nasabah harus menandatangani Formulir penerimaan 
cashback yang tersedia di cabang. 

3. Jika terdapat nasabah yang kebetulan tidak dapat dihubungi/kesulitan harus datang ke 
kantor cabang pada saat Deposito jatuh tempo, sedangkan ketentuan program tidak 
dapat diperpanjang maka Deposito tersebut terpaksa harus diperpanjang dengan 
merubah suku bunga kembali kepada suku bunga ketentuan ALCO.


