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Makin Mudah, Pengguna MotionBanking 
Bisa Tarik dan Setor Tunai Tanpa Kartu  
di Indomaret 

“ 

” 

Kenyamanan nasabah selalu menjadi prioritas kami, dan MNC Bank bertekad untuk terus memperluas 

jangkauan agar semakin banyak masyarakat Indonesia menikmati kemudahan layanan MotionBanking. 

Selain itu, fitur tarik dan setor tunai juga akan mengakselerasikan peningkatan volume transaksi dan 

jumlah pengguna MotionBanking, yang tentunya akan berimbas positif pada pertumbuhan bisnis inti MNC 

Bank. 

-Rita Montagna, Presiden Direktur MNC Bank  

Jakarta, 7 November 2022 – Setelah mengantongi ijin dari Otoritas Jasa Keuangan 
(OJK) dan Bank Indonesia (BI), nasabah PT Bank MNC Internasional Tbk (BABP atau 
MNC Bank) pengguna aplikasi MotionBanking kini dapat melakukan tarik dan setor 
tunai di lebih dari 20.000 gerai Indomaret yang tersebar di seluruh Indonesia.  Kerja 
sama dengan Indomaret ini merupakan wujud komitmen MNC Bank untuk 
memberikan layanan yang lebih mudah, cepat, dan nyaman bagi nasabah. 

Nasabah MotionBanking dapat menyetor 
tunai maksimal Rp 5.000.000 per transaksi dan 
menarik tunai maksimal Rp 1.000.000 per 
transaksi. Yang menarik, MotionBanking 
menawarkan promo bebas biaya administrasi 
untuk transaksi setor tunai minimal Rp 
100.000. Bebas biaya administrasi 
ini akan dikembalikan dalam 
bentuk cashback yang akan 
dikreditkan paling lambat 14 hari 
kerja setelah tanggal transaksi. 

“ 

” 

Layanan tarik dan setor tunai ini membantu memudahkan pengguna MotionBanking ketika membutuhkan 

uang tunai atau ingin menyetor tunai namun tidak menemukan ATM MNC Bank, maka dapat 

melakukannya di Indomaret. 

-Gondo Sudjoni NH, CRM Executive Director PT Indomarco Prismatama  

Kemudahan ini didukung dengan persebaran puluhan ribu gerai Indomaret di Jawa, Bali, Madura, Nusa Tenggara 
Barat, Nusa Tenggara Timur, Sumatera, Batam, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, hingga Sorong - Papua. Jaringan 
luas yang dimiliki Indomaret menjadi nilai tambah strategis bagi MNC Bank untuk meningkatkan volume 
transaksi dan menggenjot pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK). 
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Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi: 

Heru Sulistiadhi 
Corporate Secretary 
heru.sulistiadhi@mncbank.co.id 
 
 
 

PT Bank MNC Internasional Tbk  
MNC Financial Center Lantai 8, MNC Center  
Jl. Kebon Sirih Kav 21-27, Menteng  
Jakarta Pusat 10340, Indonesia  
Telepon : +6221-29805555  
www.mncbank.co.id 

Sejak diluncurkan secara resmi pada Juni 2021, 
MotionBanking, aplikasi perbankan digital milik MNC 
Bank, unit usaha PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP) 
yang berada di bawah naungan PT MNC Asia Holding 
Tbk (BHIT atau MNC Group), terus meningkatkan fitur 
dan layanannya. 

Kehadiran tarik dan setor tunai di Indomaret 
melengkapi berbagai fitur dan layanan yang sudah 
dimiliki MotionBanking seperti pembukaan rekening 

tabungan secara online/ digital onboarding, transfer, 
pembiayaan digital, pembayaran tagihan, login 
biometrik, top-up e-wallet, integrasi dengan 
MotionPay, deposito online, pembayaran kartu kredit, 
pengajuan cicilan kartu kredit dengan bunga 0%, 
pembayaran QRIS dan transfer dengan BI Fast. 
Deretan fitur dan layanan tersebut semakin 
mengokohkan MotionBanking sebagai solusi 
perbankan digital yang terintegrasi. 

Segera download aplikasi MotionBanking di Google PlayStore atau Apple AppStore melalui tautan berikut  
http://onelink.to/q2ss2g dan nikmati fitur-fitur menariknya di mana saja, kapan saja. Cuma modal e-KTP untuk 
verifikasi biometrik! 

Jangan sampai ketinggalan informasi terbaru dari MNC Bank dengan menghubungi MNC Bank Call Center di 
1500188, akses www.mncbank.co.id dan follow akun resmi media sosial MNC Bank yaitu Instagram 
@officialmncbank, Facebook MNC Bank dan Twitter @MNCBank. 

Product Development 

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.  
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