PENYERAHAN GRAND PRIZE MERCEDEZ BENZ E-CLASS (E300) PADA PROGRAM TABUNGAN
“MERIAH BARENG MEGA”
Jakarta, 28 Desember 2021. Direktur Utama Kostaman Thayib didampingi oleh Direktur
Consumer Banking Diza Larentie menyerahkan hadiah undian grand prize “Meriah Bareng
Mega” berupa 1 unit Mercedez Benz E-Class (E300) kepada Nasabah yang beruntung dari Bank
Mega KC Sangatta - Kalimantan Timur yang dilakukan di Menara Bank Mega - Jakarta.
Pada pertengahan Juni 2021 ini, Bank Mega telah meluncurkan program tabungan “Meriah
Bareng Mega” yang menawarkan undian berhadiah dan juga hadiah pasti berupa point
reward atau “doreme point” yang dapat digunakan nasabah untuk berbelanja di merchant CT
Corp yang bekerjasama dengan Bank Mega. Program ini dipersembahkan kepada para
nasabah tabungan Mega Dana dan Mega Maxi yang diundi setiap bulan selama periode 17
Juni – 16 Desember 2021.
Kostaman Thayib menyatakan senang sekali dapat menyerahkan hadiah undian grand prize
secara langsung kepada nasabah. “Momen ini merupakan kebanggaan tersendiri bagi Bank
Mega karena dapat memberikan apresiasi terbaik kepada nasabah setia Bank Mega”, kata
Kostaman.
Ditambahkan oleh Diza Larentie, bahwa program ini diadakan untuk mendorong minat
menabung masyarakat. “Kami yakin melalui program tabungan ini dapat memberikan
pengalaman menabung menjadi semakin menyenangkan, karena selain dana simpanan
meningkat, nasabah juga akan meningkatkan kesempatan menang ratusan hadiah yang
beraneka ragam melalui undian, serta tetap mendapatkan doreme point”, jelas Diza.
Selama 6 bulan pelaksanaan program, Bank Mega telah membagi-bagikan hadiah undian
kepada total 601 nasabah yang beruntung. Periode penarikan undian dilakukan setiap
bulannya, dimana akan terpilih 100 nasabah yang berkesempatan memenangkan hadiah
undian bulanan berupa iPhone 12, Samsung Galaxy Tab, Logam Mulia 10 gram atau Voucher
Belanja CT Corp senilai 10 juta rupiah, dan Samsung smart TV 55”, serta grand prize diakhir
program berupa hadiah undian 1 unit Mercedez Benz E-Class (E300).
Para nasabah tabungan juga di fasilitasi dengan layanan digital untuk memberikan
kenyamanan, keamanan dan kemudahan dalam melakukan transaksi Keuangannya melalui
aplikasi digital, diantaranya seperti seperti:
MILA (Mega Intelligent Assistant)
MILA merupakan chatting robot (chatbot) Bank Mega berbasis Artificial Intelligent atau
kecerdasan buatan dalam platform Whatsapp. Nasabah yang mengakses MILA dapat
memperoleh informasi umum seputar Bank Mega secara interaktif, seperti promo yang
sedang berlangsung, alamat jaringan kantor dan informasi layanan umum Bank Mega lainnya.
M-Smile
Untuk menyempurnakan layanan digital, Bank Mega memiliki super app bernama M-Smile.
Aplikasi ini memungkinkan nasabah mengakses layanan perbankan melalui mobile phone.
Dengan mengunduh M-Smile pada perangkat mobile, nasabah dapat mengakses fitur-fitur
berikut:
 Single Customer View untuk melihat semua portofolio product yang dimiliki oleh nasabah
seperti Info saldo, mutasi, transaksi & billing statement kartu kredit.

 Transaksi QRIS pada semua merchant QRIS dan juga Tarik Tunai Tanpa Kartu di ATM
Bank Mega.
 Berbagai macam layanan Tabungan, Giro, Kartu Kredit, dan lain-lain serta Pembukaan
Rekening.
 Fitur Transfer Lengkap seperti overbooking, virtual account, online, SKN, RTGS dan BI
Fast.
 Transaksi Bayar, Beli & Top Up dari berbagai macam biller.
 Berbagai Informasi seperti Nilai tukar, lokasi cabang & atm, info reksadana & juga
informasi promosi di Bank Mega.
Berbagai fitur yang terdapat pada aplikasi digital yang dimiliki oleh Bank Mega dapat diakses
dalam satu genggaman mobil phone kapan saja dan dimana saja.
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