
MEGA SUPERVAGANZA BERIKAN KEUNTUNGAN SEPANJANG MASA

Hadiah langsung tak terhingga Ditambah 26 Mobil Great New Xenia dan 182
Motor Scoopy yang diundi setiap minggu serta 1 Mercedez Benz E 250 AVA

dan diundi pada akhir periode

Jakarta, 20 Januari 2016, Sebagai apresiasi bagi nasabah setia, Bank Mega
meluncurkan program ”Mega SuperVaganza”, yaitu program berhadiah yang berlaku
pada Tabungan Mega Dana dan Mega Maxi, yang khusus ditujukan bagi nasabah individu.
Program ini merupakan program awal bagi para nasabah menabung di Bank Mega yang
akan mendapatkan keuntungan sepanjang masa. Sebagai periode awal berlangsung
selama 11 Januari hingga 10 Juli 2016.

Tabungan Mega Dana dan Mega Maxi merupakan tabungan yang menawarkan banyak
fitur untuk kemudahan bertransaksi. Khusus Mega Maxi tabungan ini lebih
diperuntukkan bagi Nasabah pebisnis karena produk ini menawarkan fitur
pencatatan detail transaksi di buku tabungan.

Dalam sambutannya Kostaman Thayib Direktur Utama PT Bank Mega Tbk mengatakan
bahwa penarikan undian pertama yang dilakukan hari ini merupakan wujud nyata
komitmen Bank Mega terhadap para nasabah. “Undian pagi ini adalah untuk
memenangkan Honda Scoopy dan disaksikan secara langsung oleh perwakilan nasabah,
sedangkan malam nanti adalah pengundian untuk hadiah mobil Great New Xenia yang
akan dilakukan secara live di Trans TV,” jelas Kostaman Thayib.

Sementara itu Diza Larentie Direktur Funding PT Bank Mega Tbk menjelaskan bahwa
Program Mega SuperVaganza memberikan kesempatan bagi nasabah Bank Mega berbelanja
secara gratis di outlet yang tergabung di bawah naungan CT Corpora dan tersebar di
seluruh Indonesia, melalui hadiah langsung tanpa diundi (voucher belanja). Voucher-
voucher tersebut dapat digunakan antara lain di Carrefour, Transmart, Metro Department
Store, Trans Fashion (Furla, BOSS, Geox dan lain-lain), Baskin Robbins, Wendys, Coffee
Bean and Tea Leaf, Anta Vaya, Trans Studio Makassar dan Bandung, Trans Luxury Hotel,
Ibis Bandung dan Transvision.

“Selain itu hanya dengan memiliki kelipatan saldo rata-rata mingguan Rp. 5 juta, maka
nasabah berhak mendapatkan 1 nomor undian. Kami berharap dengan adanya berbagai
kejutan menarik melalui Mega SuperVaganza, dapat memberikan pengalaman dalam
menabung menjadi semakin menyenangkan, karena selain uang bertambah, nasabah juga
berkesempatan mendapatkan berbagai hadiah yang bisa didapatkan secara langsung
maupun dengan cara diundi,” tambah Diza Larentie.

Periode Mega SuperVaganza kali ini, para nasabah Mega Dana dan Mega Maxi
berkesempatan mendapatkan motor Honda Scoopy atau mobil Great New Xenia yang akan
diundi setiap minggunya. Sementara mobil Mercedez Benz E 250 AVA telah dipersiapkan
oleh Mega SuperVaganza sebagai grand prize yang akan diundi 1 kali selama masa periode.
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