Terhitung mulai dari 18 November 2018, Bank of China telah resmi menjadi salah satu
anggota jaringan Prima, maka dari itu seluruh kartu Bank of China (UnionPay, MasterCard, dan
GPN) sudah dapat digunakan diseluruh jaringan ATM dan EDC berlogo PRIMA. Bank of China
juga telah menjadi salah satu anggota dari ATM Bersama sejak tahun 2010 lalu, memberikan
semakin banyak pilihan dan kemudahan terhadap nasabah dalam bertransaksi.
EDC DAN ATM PRIMA
PRIMA adalah jaringan ATM yang menghubungkan transaksi finansial antar bank di Indonesia.
Jaringan ATM PRIMA dimiliki oleh PT Rintis Sejahtera, penyedia layanan komunikasi satelit
yang mengirimkan informasi digital. Jaringan ATM Prima merupakan jaringan terbesar di
Indonesia dengan sistem keamanan yang terjamin. Terhubung dengan lebih dari 80 Bank di
Indonesia, lebih dari 770.000 terminal EDC, dan lebih dari 120.000 jaringan ATM memberikan
kemudahan kepada seluruh nasabah mitra bank ATM PRIMA untuk dapat melakukan
transaksi Tarik Tunai, Cek Saldo dan Transfer Dana antar bank di seluruh mesin ATM
berlogo PRIMA. Transaksi transfer dana antar bank diproses secara real time online (24 jam
non-stop) dan dengan fitur Online settlement, maka proses settlement antar bank dapat
diselesaikan dalam 1 hari kerja
ATM BERSAMA
ATM Bersama merupakan layanan yang memungkinkan nasabah suatu bank dapat
menggunakan kartu ATM-nya untuk bertransaksi di mesin ATM bank lain yang termasuk dalam
jaringan ATM Bersama. Jaringan ATM Bersama dikelola oleh PT. Artajasa Pembayaran
Elektronis (ARTAJASA) sebuah perusahaan penyedia layanan transaksi elektronis terdepan.
Sampai saat ini, ATM Bersama telah beranggotakan 87 bank dan lembaga selain bank. Artinya
ada lebih dari 77.000 terminal ATM dari berbagai bank di lokasi-lokasi strategis di seluruh
Indonesia, yang siap memberi Anda keleluasaan sekaligus kenyamanan dalam bertransaksi,
dan tentunya bebas antrian.
Pastikan kartu debit anda telah di perbaharui dengan menggunakan teknologi chip stadar
Indonesia untuk dapat menikmati layanan ini. Untuk informasi lebih lanjut silahkan hubungi (021)
5205502 atau Kunjungi Kantor Cabang Bank of China terdekat anda (disini)

