
1 

Jakarta, 10 Juni 2022 – PT Bank MNC Internasional Tbk 
(BABP) atau MNC Bank sebagai unit usaha dari PT MNC 
Kapital Indonesia Tbk (BCAP) yang berada di bawah 
naungan MNC Group (BHIT) kembali menghadirkan 
kejutan bagi nasabahnya, yaitu kemudahan dalam 
membuka Deposito Online melalui aplikasi andalannya, 
MotionBanking. 

MNC Bank telah mengantongi persetujuan dari 
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk layanan Deposito 
Online. Melalui fitur ini, MotionBanking menawarkan 
kemudahan, kenyamanan, dan fleksibilitas bagi para 
penggunanya untuk membuka deposito kapan saja 
dimana saja, cukup melalui smartphone. 

Yudi Hamka, CTO MNC Group 

Kami sangat senang dengan telah diterimanya persetujuan dari OJK. Dengan fitur pembukaan Deposito 
Online ini akan semakin melengkapi layanan perbankan yang ditawarkan MotionBanking kepada para 
penggunanya. Seluruh fitur, baik yang sudah ada saat ini maupun yang terus dikembangkan kedepannya 
akan menjadikan MotionBanking sebagai aplikasi perbankan digital utama pilihan masyarakat. 

“ 

 

Beberapa fitur dan kelebihan Deposito Online pada aplikasi MotionBanking: 

 Pembukaan rekening secara online menggunakan fitur biometric 

 Deposito dapat dibuka secara real-time 

 Fleksibel dengan tiga pilihan jenis instruksi jatuh tempo 

 Automatic Roll Over (ARO) 

 Automatic Roll Over Plus Bunga (ARO Plus Bunga) 

 Non-Automatic Roll Over (Non-ARO) 

 Kemudahan mengubah perubahan instruksi jatuh tempo  

 Pilihan tenor mulai dari 1, 3, 6, hingga 12 bulan 

 Suku bunga deposito yang menarik (syarat dan ketentuan berlaku) 

 Kemudahan penempatan mulai dari Rp 200.000  
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Selain pembukaan Deposito Online, fitur-fitur lain yang 
sudah tersedia di MotionBanking antara lain 
pembukaan rekening secara online/digital onboarding, 
transfer, pembayaran tagihan, login biometrik, top-up 
e-wallet, pembayaran kartu kredit hingga pengajuan 
cicilan kartu kredit dengan bunga 0%, serta yang 
terbaru adalah pengajuan pinjaman digital mulai Rp 
600.000 – Rp 20.000.000 dengan proses persetujuan 
yang hanya memakan waktu 5 menit. Lewat deretan 
fitur tersebut, semua pemasukan dan pengeluaran 
nasabah tercatat dengan jelas dan otomatis sehingga 
memudahkan dalam pengelolaan keuangan. 

Di samping itu, Perseroan saat ini juga sedang 
menunggu perijinan dari pihak terkait sebagai 
penyedia alat pembayaran QRIS dan persetujuan 
peluncuran kartu kredit virtual Visa dan Mastercard.  
Perseroan juga akan segera meluncurkan fitur layanan 
tarik dan setor tunai di minimarket yang saat ini 
sedang dalam proses uji coba.  

DISCLAIMER 

Dengan menerima Siaran Pers ini, anda dianggap setuju untuk terikat dengan peraturan sebagaimana dijelaskan di bawah ini. Tidak dipatuhinya aturan

-aturan ini dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap peraturan mengenai efek yang berlaku.  

Informasi dan opini yang tercantum dalam Siaran Pers ini tidak diverifikasi secara independen dan tidak ada satupun yang mewakili atau menjamin, 

baik dinyatakan secara jelas maupun tersirat, dalam hubungannya dengan keakuratan, kelengkapan atau dapat diandalkannya dari infomasi yang 

terdapat disini. Siaran Pers ini bukan bertujuan untuk menyediakan, dan tidak dapat dianggap sebagai dasar yang menyediakan, analisa yang lengkap 

dan menyeluruh dari kondisi (baik keuangan ataupun bukan), pendapatan, peristiwa bisnis, prospek bisnis, properti ataupun hasil operasional 

Perusahaan dan anak perusahaan. Informasi dan opini yang terdapat disini diberikan sesuai tanggal yang tertera pada Siaran Pers ini dan dapat 

berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya. Baik Perusahaan (termasuk afiliasi, penasehat dan perwakilan) maupun penjamin emisi 

(termasuk afiliasi, penasehat dan perwakilan) tidak memiliki tanggung jawab dan kewajiban (terhadap kelalaian atau sebaliknya) atas keakuratan atau 

kelengkapan, atau kesalahan maupun kelalaian, dari informasi atau opini yang terdapat disini maupun atas kerugian yang muncul dari penggunaan 

Siaran Pers ini.  

Sebagai tambahan, informasi yang ada dalam Siaran Pers ini berisi proyeksi dan pernyataan pandangan kedepan (forward-looking) yang merefleksikan 

pandangan terkini Perusahaan dengan memperhatikan kejadian-kejadian di masa yang akan datang dan kinerja keuangan. Pandangan-pandangan ini 

didasarkan pada angka estimasi dan asumsi aktual yang menjadi subjek bisnis, ekonomi dan ketidakpastian persaingan dan dapat berubah dari waktu 

ke waktu dan dalam kasus-kasus tertentu adalah diluar kontrol dari Perusahaan dan direkturnya. Tidak ada jaminan yang dapat diberikan bahwa 

kejadian dimasa yang akan datang akan terjadi, atau proyeksi akan dicapai, atau asumsi Perusahaan adalah benar adanya. Hasil yang sesungguhnya 

dapat berbeda secara materiil dibandingkan dengan yang diperkirakan dan diproyeksikan.  

Press Release ini bukan merupakan bagian dari penawaran, undangan atau rekomendasi apapun untuk membeli atau mendaftarkan dari sekuritas 
manapun dan tidak ada bagian manapun yang merupakan atau berhubungan dengan kontrak, komitmen atau keputusan investasi dari sekuritas 
manapun.  

Untuk informasi lebih lanjut,  

silakan menghubungi: 

Heru Sulistiadhi – Corporate Secretary MNC Bank 

heru.sulistiadhi@mncbank.co.id  
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