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Beli pulsa via m banking bca

Transaksi bank menggunakan m-BCA lebih sederhana dari bank SMS BCA. Ingin cek saldo, transfer rekening BCA, transfer antar bank, buat pulsa, dll, cukup klik dan klik menggunakan menu KARTU SIM. Berbeda dengan BANCO SMS BCA, harus memasukkan format kode perintah yang kompleks. Daftar transaksi yang bisa dilakukan M-BCA juga semakin lengkap. Seperti
yang sudah diketahui, bank SMS BCA hanya dapat melakukan transaksi non finansial, seperti cek saldo, perubahan rekening, dan informasi lainnya. Bahkan jika ada transaksi keuangan, hanya satu: mengisi ulang kredit. Sementara itu, BCA perbankan dapat melakukan keduanya, mulai dari cek saldo, transfer, pembayaran, hingga e-commerce. Namun, karena jenis transaksi
yang paling banyak digunakan di mobile bank m-BCA hanya cek saldo, transfer dan pembelian isi ulang, kali ini banksentral.com tutorial tentang ketiganya. Untuk transaksi lain, seperti mengganti pin; membayar tagihan bulanan PLN, PAM, internet, dll.; serta membeli tiket, tidak perlu. Karena? Karena aku yakin kau akan bisa melakukannya ketika kau hanya mengerti satu. Baca
Juga: SMS banking BCa tak bisa saling transfer dan antar bank, itu solusinya! Persyaratan agar M-BCA dapat digunakan untuk cek saldo, transfer, dan pengisian ulang sebelumnya perlu diketahui. Dengan memiliki rekening BCA dan melakukan registrasi sms bank, bukan berarti Anda bisa melakukan transaksi secara langsung melalui M-BCA. Nomor ponsel Anda harus
didaftarkan terlebih dahulu. Ini hampir sama dengan mendaftar untuk sms banking. Bisa melalui ATM atau layanan nasabah di cabang BCA terdekat. Setelah mendaftar melalui ATM, masih ada satu proses lagi yang harus dilakukan. Itu di telepon. Ini sangat mudah, tetapi transaksi yang dapat dilakukan masih terbatas. Ini hanya transaksi non-keuangan, seperti mengubah PIN,
neraca, perubahan rekening, informasi valuta asing dan lainnya. Bagaimana M-BCA dapat digunakan untuk transfer uang, pengisian ulang kredit, pembayaran tagihan bulanan, dan transaksi keuangan lainnya? Anda harus mengaktifkan transaksi fin melalui layanan pelanggan. Tidak harus menjadi cabang tempat Anda mengatur akun Anda terlebih dahulu. Setiap afiliasi, selama
BCA dapat menanganinya. Kesimpulannya adalah mendaftarkan M-BCA lebih baik melalui layanan nasabah dibandingkan melalui ATM. Namun, karena cabang hanya dapat melayani selama jam kerja, pada hari Minggu libur, dan setelah sampai di sana harus mengantri untuk waktu yang lama, banyak orang menjadi malas untuk pergi ke sana. Oleh karena itu, solusinya adalah
dengan melakukan registrasi mobile banking BCA bersama saat membuat rekening. Jadi anda tidak perlu kembali dan pergi. Baca Juga: Cara daftar dan aktivasi M-BCA via ATM dan customer service Cara cek saldo Menggunakan m-BCA Seperti yang dikatakan di awal, cara mengakses mobile banking BCA menggunakan menu SIM-Card. Ini dapat ditemukan di ponsel atau
smartphone yang telah diisi dengan kartu SIM. Setelah dibuka dan diklik, beberapa sub-menu lainnya akan muncul. Salah satunya bank seperti m-BCA, m-B_Mandiri, m-Permata, dll. Jika kartu SIM Anda tidak memiliki menu ini, artinya belum siap untuk bank M. Solusinya adalah dengan menukarkan kartu Anda ke Galeri Indosat, GraPARI Telkomsel, XL Center atau lainnya
sesuai dengan operator yang Anda gunakan. Jika Anda telah membuat semua kondisi di atas, maka kartu SIM Anda siap digunakan untuk transaksi perbankan hanya melalui ponsel, tidak perlu ATM. Untuk mengecek saldo, metodenya adalah sebagai berikut: Pilih m-BCA dengan mengklik layar atau tekan OK/YESPilih m-menuPilih Informasi saldoEnter the PIN m-BCATunggu
beberapa waktu, Anda akan menerima pesan yang berisi informasi saldo rekening Anda. Cara transfer BCA menggunakan menu sim card Mobile Banking BCA OpenPilih m-bankingPilih m-BCA Select m-Transfer, Pilih Inter-recSelect Currency (Rp[IDR]/USD/SGD)Masukkan jumlah uang yang akan ditransferInsk jumlah rekening BCA tujuan yang akan ditransferEnter PIN m-
BCAC muncul keterangan Berita. Hal ini dapat diisi atau diisi Jika Anda memiliki beberapa rekening yang terhubung ke m-BCA, pilih nomor rekening yang ingin digunakan pastikan semua data transaksi yang muncul di layar konfirmasi sudah benar. Jika demikian, tekan OK/SIM dan pergi ke titik nomor 13. Jika tidak benar, biarkan selama beberapa saat sampai pesan di layar
menghilang dan transaksi dibatalkan secara otomatis. Masukkan PIN m-BCA, Anda akan menerima pesan dengan pemberitahuan bahwa transaksi berhasil atau gagal. Cara transfer antar bank melalui m-Banking BCA Select m-BCASelect m-TransferSelect Antarbank Masukkan kode bank untuk transfer Masukkan nomor rekening tujuanEning jumlah uang yang akan
ditransferEnter PIN m-BCA Pastikan data transaksi pada layar konfirmasi sudah benar. Jika demikian, lanjutkan ke tahap nomor 9. Jika tidak, diamkan sampai pesan di layar hilang dan transaksi secara otomatis dibatalkanEnter PIN m-BCA sekali lagiAnda akan menerima pesan yang berisi informasi transaksi yang berhasil atau tidak berhasil. Cara membeli isi ulang melalui
Mobile Banking BCA Select m-BCAPilih m-CommersePilih Top-up Voucher Pilih nomor operator yang ingin anda isi di Indosat/T-SEL/3/XL Masukkan nomor handphone yang ingin anda selesaikan kredit Pilih jumlah kredit yang ingin dibeli Pastikan data transaksi yang muncul di layar konfirmasi sudah benarEntro PIN m-BCA Anda akan menerima pesan notifikasi untuk transaksi
yang berhasil atau tidak berhasil. Jika berhasil, tunggu sebentar sampai kredit masuk ke nomor yang diisi. Baca berikutnya: Setiap daftar transaksi yang bisa dilakukan M-BCA. Pengaduan Pada 12 Februari 2011, sekitar pukul 23.47.m., saya melakukan pembelian pulsa untuk kartu Flash prabayar Telkomsel dengan 081251870240 senilai R$ 200.000 menggunakan status Bca
Mobile Banking berhasil. Saya melakukan pengisian kredit ini karena periode kartu aktif berakhir pada 13 Februari 2011. Pada 16 Februari 2011 Masalah muncul ketika saya akan menggunakan kartu Flash untuk modem, ternyata saya tidak terhubung ke Internet ketika saya melakukan presentasi di sebuah acara. Setelah beberapa kali dicoba dan selalu gagal, akhirnya saya
menghubungi Customer Service Telkomsel untuk menanyakan alasannya. Dari situ saya menerima respon bahwa pulsanya flash card saya tidak cukup atau dengan kata lain pembelian pulsa via mobile banking BCA kemarin gagal. Pada tanggal 17 Februari 2011, saya melaporkan kejadian tersebut ke Badan Utama BCA Samarinda dengan Laporan KTP No. 0027021T atas
transaksi yang gagal berhasil dari dana Rp.200.000, namun kredit tidak diterima. Kemudian saya diberi janji temu paling lambat tujuh hari setelah laporan kredit yang akan saya terima. Jika tidak, maka saya akan dikirim ke kantor BCA lagi atau melaporkannya ke Halo BCA. Setelah 7 hari tanpa kabar, pada tanggal 24 Februari 2011 saya menghubungi halo BCA di tanggal 021-
500888. Dia mengatakan untuk mempercepat proses pelaporan, saya mendapatkan ID laporan lagi di 128 99 383. Jika setelah 3 hari tidak ada kabar dari BCA, maka saya diminta untuk melaporkan kembali ke kantor BCA Samarinda atau halo BCA. Nah, mengapa mereka mengatakan kepada saya untuk terus melaporkan? Bagaimana bca memecahkan seperti ini? Apakah ini
benar-benar SOP yang berlaku di bank Anda dalam menangani keluhan nasabah? Saya akhirnya menunggu tanpa kejelasan, jadi hari ini saya memutuskan untuk membeli pulsa kartu Flash saya di pasar pulsa di rumah saya. Terus terang, saya kecewa dan Kapok beli pulsa via BCA mobile banking. Terima kasih telah mengunggah surat ini dariku. Chandra KoymaJl. Sawo No 29
Voorfo Samarindachandra.koyma@gmail.com0811551048 Keluhan di atas tidak dijawab oleh pihak terkait (wwn/wwn) Sampaikan keluhan atau tanggapan Anda terkait pelayanan publik. Redaksi detikcom memprioritaskan surat yang ditulis dengan baik dan disertai dengan identitas yang jelas. Klik di sini untuk mengirimkan keluhan atau tanggapan Anda. Opikini.com | Setelah
berhasil mendaftar dan mengaktifkan BCA dari internet banking, kini administrator akan mencoba membeli pulsa HP melalui internet banking BCA. Tujuan utamanya adalah hanya untuk mengetahui seperti apa prosesnya dan mencoba melihat apakah kunci administrasi BCA dapat digunakan untuk transaksi atau tidak. Proses pembelian pulsa HP di KlikBCA sangat mudah dan
biaya dan harga kreditnya sama seperti saat kita beli melalui ATM atau BCA mobile. Sebelum membeli melalui internet banking, tentunya Anda harus memiliki rekening BCA dan kemudian melakukan registrasi layanan internet banking melalui ATM dan meminta keyBCA untuk instansi setelah ini diaktifkan dan jika semua ketentuan telah terpenuhi maka silakan ikuti langkah-
langkah di bawah ini. Bagaimana cara membeli pulsa HP melalui Internet Banking BCA? Masuk untuk mengklikBCA melalui halaman ini. Kemudian pilih menu Beli.Pilih voucher refequito. Kemudian pilih Jenis Voucher (Indosat, Telkomsel, XL/AXIS, 3). Pilih jumlah kredit yang ingin Anda beli. Tempatkan jumlah Nyalakan tombol BCA dengan menekan tombol merah dan masukkan
PIN. Pin. tekan nomor 2 untuk memasukkan APPLI 2.Setelah memasukkan angka 8 digit yang ditampilkan pada layar monitor (yang berada di bawah nomor HP). Kemudian masukkan kode yang muncul di alat keyBCA di kolom Appli 2 KeyBCA Response. Jika Anda telah memilih tombol Lanjutkan. Kemudian di alat KeyBCA pilih mode APPLI 1 (tekan nomor 1). Kemudian
masukkan kode yang muncul di alat untuk bidang KeyBCA APPLI 1 Response dan pilih tombol Kirim. Jika transaksi berhasil, halaman pemberitahuan pembelian voucher pengisian ulang telah selesai dan, dari pengalaman administrasi, juga akan masuk ke nomor tujuan. Pada contoh di atas, administrator mencoba menyelesaikan kredit IM3 Indosat dengan nilai nominal 25.000
dan harganya 25.000 juga tanpa biaya tambahan. Baca juga: cara beli pulsa Simpati menggunakan kartu debit. Selain internet banking, kita juga bisa membeli voucher isi ulang melalui ATM BCA atau aplikasi m-BCA, namun karena malas meninggalkan rumah dan administrator belum mengaktifkan layanan keuangan BCA Mobile Banking sehingga transaksi tidak dapat
digunakan akhirnya mereka memilih untuk membeli hanya melalui internet banking. Jika disimpulkan bahwa membeli pulsa HP melalui internet banking BCA sangat mudah, dan untuk pertama kalinya menggunakan keyBCA untuk transaksi pada intinya setelah memasukkan PIN, pilih APPLI 2 dan masukkan kode di layar PC setelah entri kode respons ini dan akhirnya pilih APPLI
1, lalu masukkan kembali kode respons di kolom yang diberikan. Disediakan.
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