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Jakarta, 21 Juli 2022 – Anak perusahaan PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP atau Perseroan), PT Bank MNC 
Internasional Tbk (BABP atau MNC Bank) dan PT MNC Teknologi Nusantara (MTN) telah mendapat persetujuan 
dari Bank Indonesia untuk mengizinkan layanan Account Linkage antara aplikasi MotionPay dan MotionBanking, 
masing-masing dikembangkan oleh MTN dan BABP. 

Layanan Account Linkage merupakan kolaborasi antara MTN dan BABP yang mengintegrasikan fitur e-Money 
dari MotionPay, memungkinkan nasabah untuk melihat saldo dan melakukan transfer dari aplikasi 
MotionBanking. Ini merupakan langkah signifikan untuk semakin mengembangkan ekosistem layanan keuangan 
digital Perseroan, “Motion Digital”. Melalui kolaborasi ini, Perseroan berharap dapat memperkuat sinergi yang 
telah terjalin di antara anak-anak perusahaan dan memberikan pengalaman seamless dalam menggunakan 
aplikasi-aplikasi digital yang dikembangkan. 

-Yudi Hamka, Direktur Utama BCAP  

Kami sangat menghargai persetujuan Bank Indonesia untuk pengembangan layanan Account Linkage, di 
mana Perseroan percaya, fitur ini akan menjadi fitur penting dimana integrasi MotionPay ke 
MotionBanking ini akan menjadi tambahan berkualitas pada line-up layanan yang disediakan oleh anak 
perusahaan kami. 

“ 

MotionBanking terus berkembang melayani nasabah lebih baik dengan fitur-fitur top-of-the-line yang mudah 
digunakan untuk kebutuhan sehari-hari nasabah. Selanjutnya, MNC Bank sedang dalam proses 
mengembangkan fitur kartu kredit virtual untuk diintegrasikan ke dalam MotionBanking, menyederhanakan 
pengalaman nasabah dalam mengakses detail kartu kredit dan melakukan pembayaran online. 

Mengintegrasikan Fitur e-Money dari  
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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.  

Perseroan secara proaktif mengembangkan layanan baru untuk menyediakan fitur-fitur yang dibutuhkan 
nasabah saat ini, sambil meneliti dan mengantisipasi fitur-fitur baru yang dibutuhkan masyarakat Indonesia di 
masa depan. 
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Untuk informasi lebih lanjut,  silakan menghubungi: 

Natassha Yunita  

Head of Investor Relations 

natassha.yunita@mncgroup.com 

ir.bcap@mncgroup.com  

  

PT MNC Kapital Indonesia Tbk 

MNC Financial Center Lantai 21, MNC Center 

Jl. Kebon Sirih Kav 21-27, Menteng 

Jakarta Pusat 10340, Indonesia 

Telepon : +6221 2970 9700  

www.mncfinancialservices.com 


