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Diversifikasikan portofolio Anda melalui

Reksa Dana for Lender dan dapatkan 

tambahan unit penyertaan hanya dengan 

pembelian reksa dana minimal Rp 1 juta.

• Daftar di Reksa Dana for Lender, dan 

subscribe di produk reksa dana Trim 

Kas 2 minimal Rp 1 juta, dapatkan 

tambahan investasi senilai Rp 25 ribu. 

• Dapatkan tambahan unit penyertaan 

bila Anda tidak melakukan pencairan 

selama 1 (satu) bulan sebesar

 Rp 25 ribu yang terpisah dari unit 

penyertaan pertama.

Dapatkan bonus unit
reksa dana hingga
Rp 50 ribu di

Periode promo:
15 April - 15 Mei 2019

Bekerja sama dengan Agen
Penjual Efek Reksa Dana (APERD)



Syarat dan ketentuan

1. Promo ini berlaku bagi 500 Lender pertama yang melakukan pembelian melalui 

website Investree dengan fitur Reksa Dana for Lender.

2. Promo ini berlaku sejak tanggal 15 April 2019 sampai dengan 15 Mei 2019.

3. Pembelian produk reksa dana Trim Kas 2 dengan pembelian minimal

 Rp 1.000.000 akan mendapatkan tambahan investasi sebesar Rp 25.000

 (dua puluh lima ribu rupiah). Pengkreditan tambahan unit penyertaan reksa dana 

selambat-lambatnya tanggal 17 Mei 2019.

4. Jika Lender tidak mencairkan (redemption) selama 1 (satu) bulan, maka akan 

mendapatkan bonus tambahan investasi yang terpisah dari unit penyertaan 

pertama sebesar Rp 25.000, yang akan dikreditkan selambat-lambatnya tanggal 

28 Juni 2019.

5. Setiap Lender berkesempatan untuk mendapatkan tambahan investasi 

maksimum Rp 50.000

6. Tambahan investasi tidak dapat dicairkan hingga 15 Juli 2019.

7. Promo ini hanya berlaku 1 (satu) kali transaksi pembelian.

8. Reward akan dibagikan pada akhir bulan dalam bentuk unit penyertaan reksa 

dana yang sama dengan yang dibeli oleh Lender.

9. Promo ini tidak berlaku kelipatan dan tidak dapat digabung dengan promo 

lainnya.

10. tanamduit dan Investree berhak membatalkan pemberian bonus promosi ini 

apabila Lender terbukti melanggar syarat dan ketentuan promo.

11. Pelanggaran syarat dan ketentuan mencakup segala situasi yang tanamduit dan 

Investree anggap sebagai kecurangan dalam transaksi promo.

12. tanamduit dan Investree berhak mengubah syarat dan ketentuan promo 

sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.

13. Layanan Reksa Dana for Lender ini bekerja sama dengan Agen Penjual Reksa 

Dana (APERD) tanamduit (PT Star Mercato Capitale).
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Tipe

Lender
Minimal Pembelian

Unit Reksa Dana

Maksimal

Bonus Unit

Jenis

Reksa Dana

Pasar Uang

Nama Produk

Reksa Dana

Trimegah

Trim Kas 2

Rp 1.000.000Retail

Lender
Rp 50.000

(Rp 25.000 + bonus

Rp 25.000 jika unit

reksa dana diendapkan)

Bekerja sama dengan Agen
Penjual Efek Reksa Dana (APERD)


