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The  to Grow
Your Money!

Lebih dari  sekadar  aplikasi mobile banking dengan beragam 
fitur inovatif, ONe Mobile merupakan pintu gerbang ke 
berbagai solusi untuk membantu mengatur keuangan dan 
menumbuhkan aset.

Kini, ONe Mobile hadir dengan wajah baru untuk menghadirkan 
pengalaman perbankan lebih baik. 
Selain tampilan yang lebih fresh, clear dan simple, ONe Mobile 
juga  bertransformasi dengan performa lebih andal  dan 
memberikan beragam keunggulan.  

Ada kebutuhan transfer mendesak? Tak perlu repot datang ke 
kantor cabang atau mencari ATM!
Gunakan ONe Mobile untuk seluruh kebutuhan transfer mulai 
dari transfer rupiah, transfer valas ke bank lain atau sesama 
OCBC NISP, jual beli valas, hingga transfer antar rekening 
pribadi. 

Selamat Datang
di 
yang .



Mudahnya Transfer Dana
di ONe Mobile
Rasakan kemudahan dalam urusan transfer 
sehari-hari dengan ONe Mobile: 
• Transfer Rupiah
• Transfer BI - FAST
• Transfer Valas (FX) ke Bank Lain di Indonesia  
 atau Luar Negeri
• Transfer Rupiah maupun Valas (FX) antar   
 Rekening Bank OCBC NISP
• Transaksi Jual-Beli Valas (FX)/Multi-Currency
• Transfer antar Rekening Pribadi
• Multi Transfer
• Transfer Terjadwal
• Atur Transfer Terjadwal
• Transfer Berkala
• Atur Transfer Rutin
• Transfer Favorit

Transfer dana ke mana saja,
jadi gampang dengan ONe Mobile! 



1. Transfer Rupiah (IDR)

Transfer antar bank dalam mata uang Rupiah dengan berbagai cara:
 • Online                • BI - FAST                 • RTGS                      • LLG
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Login ke dalam 
aplikasi ONe Mobile

Klik menu ‘Transfer’ 
dan pilih ‘Rupiah’

Pilih Bank Tujuan 
dan ‘masukkan 

nomor rekening’
Masukkan nominal 

transfer lalu klik 
‘Lanjut’
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Pilih rekening 
sumber dana

Pilih metode transfer 
yang diinginkan: 

• Online (secara real time,  
 limit hingga Rp100 Juta)
• LLG (transfer di hari  
 yang sama, limit hingga  
  Rp1 Milliar)
• RTGS (transfer di hari  
 yang sama, limit hingga  
 Rp10 Milliar) 

Periksa ringkasan 
transfer dan

klik ‘Konfirmasi’ Masukkan ‘PIN
Transaksi’ dan

transaksi selesai
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Masukkan ‘Nominal’ dan
pilih ‘BI - FAST’ 

Login ke dalam 
aplikasi ONe Mobile 

lalu klik ‘Transfer’ Pilih tab ‘IDR’ lalu 
masukkan ‘Bank Tujuan 

& Nomor Rekening’  

Periksa ringkasan 
transfer dan klik 

‘Konfirmasi’

Transaksi Selesai

Masukkan
‘PIN Transaksi’
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BI - FAST merupakan cara  transfer  baru mata uang Rupiah antar bank 
yang lebih mudah  dengan  nomor ponsel,  alamat e-mail dan nomor 
rekening di ONe Mobile. Biaya transfer hanya Rp2.500,- limit transaksi 
hingga Rp250 Juta/transaksi atau hingga Rp1 Miliar/hari dan uang 
langsung sampai - real time!

1A. Transfer BI - FAST

TRANSFER BI - FAST DENGAN NOMOR REKENING
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Masukkan ‘Nominal’ Login ke dalam 
aplikasi ONe Mobile 

lalu klik ‘Transfer’ Pilih ‘Proxy BI-FAST’ 
lalu masukkan Nomor 

Ponsel atau Alamat Email 

Pilih
Keperluan Transfer 

Transaksi Selesai

Periksa ringkasan 
transfer dan  

Konfirmasi dengan 
PIN ‘Transaksi”
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1A. Transfer BI - FAST

TRANSFER BI - FAST DENGAN
NOMOR PONSEL & ALAMAT EMAIL

3

4 6

2

5



2. Transfer Valas ke Bank Lain di Indonesia
 atau di Luar Negeri
Transfer dalam mata uang asing dengan Telegraphic Transfer ke bank 
mana pun di seluruh dunia dalam 12 mata uang

Login ke dalam 
aplikasi ONe Mobile
klik menu ‘Transfer’ 

dan ‘pilih Valas’
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Pilih bank tujuan 
dan ‘masukkan 

nomor rekening’

Periksa informasi 
penerima dan pilih 
mata uang tujuan Pilih rekening 

sumber dana
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Masukan nominal 
transfer, estimasi 
tujuan mata uang 

asing akan muncul. 
Lalu, klik ‘Lanjut’

Lengkapi informasi 
pribadi, periksa 

ringkasan transfer 
dan klik ‘Konfirmasi’

Setujui syarat & 
ketentuan lalu 
masukkan ‘PIN

Transaksi’
Transaksi selesai
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3. Transfer Rupiah Maupun Valas Antar Rekening
 Bank OCBC NISP
Transfer antar rekening Bank OCBC NISP secara real time dalam 12 
mata uang

Login ke dalam 
aplikasi ONe Mobile

Pilih Bank OCBC NISP 
dan ‘masukkan 

nomor rekening’
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Periksa informasi 
penerima dan pilih 
mata uang tujuan

Pilihlah rekening 
sumber dana
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Masukan nominal 
transfer, estimasi 
tujuan mata uang 

asing akan muncul. 
Lalu, klik ‘Lanjut’

Lengkapi informasi 
pribadi, periksa 

ringkasan transfer 
dan klik ‘Konfirmasi’

Setujui syarat & 
ketentuan lalu 
masukkan ‘PIN

Transaksi’ Transaksi selesai
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4. Transaksi Jual-Beli Valas (FX)/Multi-Currency

Bertransaksi jual-beli valas (lintas mata uang) secara real time dengan 
kurs kompetitif dalam 12 mata uang

Di sini Anda dapat 
melihat berbagai 

macam pilihan mata 
uang asing

Login ke dalam 
aplikasi ONe Mobile, 

klik menu Forex
Isi nominal mata uang 

asing yang ingin di 
beli dan klik ‘Lanjut’

Pilih rekening 
sumber dana dan isi 

semua informasi 
yang dibutuhkan
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Masukan
‘PIN Transaksi’ 
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Periksa ringkasan 
transfer dan klik 

‘Beli’

Setujui Syarat dan 
Ketentuan dan

klik ‘Lanjut’ Transaksi berhasil
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5. Transfer Antar Rekening Pribadi 

Transfer antar rekening Bank OCBC NISP untuk memisahkan tabungan 
sesuai kebutuhan agar lebih terkontrol. 

Login ke dalam 
aplikasi ONe Mobile

Klik menu ‘Transfer’ 
dan pilih ‘Rekening 

Pribadi’

Pilih rekening
sumber dana

Masukkan nominal 
transfer lalu
klik ‘Lanjut’
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Pilih Tujuan Transfer

5

Masukan
‘PIN Transaksi’

Periksa ringkasan 
transfer dan

klik ‘Konfirmasi’

Transaksi Selesai
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6. Multi Transfer

Kini anda dapat dengan mudah transfer ke berbagai rekening sekaligus 
hanya dalam 1 kali transaksi melalui fitur Tambah Tranfer Lain di
ONe Mobile.
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Login ke dalam 
aplikasi ONe Mobile 

lalu klik menu 
‘Transfer’ 

Pilih Rupiah masukkan 
nomor rekening dan 
klik ‘Cek Penerima’

Masukan nominal 
lalu tab Lanjut dan 

Pilih ‘Tambah 
Transfer Lain’

Masukkan nomor 
rekening dan nominal 
transfer tujuan yang 

berbeda lalu klik 
‘Lanjut’
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Masukan 
‘PIN Transaksi’

Pilih Sumber Dana 
yang diinginkan

Transaksi Selesai
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Buat Jadwal Transfer
Anda ingin membuat jadwal transfer otomatis?
ONe Mobile hadir membantu Buat Jadwal Transfer yang bisa jadi solusi 
untuk mengatur jadwal transfer Anda.
   
1. Transfer Terjadwal : Anda bisa tentukan waktu transfer “Sekarang” 
    atau “Nanti” sesuai dengan tanggal yang Anda inginkan
2. Transfer Rutin adalah Transfer Rutin yang secara berkala Anda 
    lakukan setiap hari/minggu/bulan

Login ke dalam 
aplikasi ONe Mobile 

pilih ‘Transfer’ 

2

Masukkan nomor 
rekening penerima 
Cek Penerima yang 

sudah terdaftar
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Klik ‘Konfirmasi’ dan
masukkan ‘PIN 

Transaksi’ Transaksi Selesai
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Pilih ‘Terjadwal’ dan
masukkan tanggal 

yang diinginkan
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Masukkan nominal 
dan metode transfer 
lalu klik ‘Atur Waktu 

Pengiriman’

7. Transfer Terjadwal

Gunakan Fitur Transfer 
Terjadwal untuk memudahkan 
Anda melakukan transfer di 
tanggal yang sudah ditentukan. 
Anda tidak perlu takut lupa 
untuk melakukan transfer 
karena sudah dapat dilakukan 
secara otomatis.



8. Atur Transfer Terjadwal

Anda dapat mengatur transfer terjadwal bila ingin membatalkan atau 
menghapus daftar transfer yang sudah Anda jadwalkan.
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Lalu tap ‘Ya’ untuk
membatalkan

Anda dapat melihat 
status pembatalan 

transaksi yang sudah 
terjadwalkan berhasil
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Tap lingkaran-lingkaran 
di setiap transaksi yang 
ingin Anda hapus lalu 

tap ‘Hapus’
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Login ke dalam 
aplikasi ONe Mobile

Klik ‘Pengaturan’ dan 
pilih ‘Penjadwalan 

Transaksi’

Pilih
‘Jadwal Transfer’

Pilih tab 
‘Transfer Terjadwal’

Jika Anda ingin mengatur
jadwal Anda secara

serentak untuk beberapa
nama, klik icon di

kanan atas



9. Transfer Rutin

Anda harus melakukan transfer secara rutin kepada orang-orang tercinta?
ONe Mobile memudahkan Anda untuk melakukan transfer setiap 
hari/minggu/bulan secara otomatis, tanpa takut lupa.

Masukkan ‘Nominal’ dan
‘Metode Transfer’ lalu 
klik ‘Rutin’ dan ‘Pilih 

Tanggal’

Login ke dalam 
aplikasi ONe Mobile 

lalu klik ‘Transfer’ Masukkan nomor
rekening penerima atau

‘Cek Penerima’ yang 
sudah terdaftar

Masukkan ‘Tanggal 
Mulai Transfer’ dan 

‘Tanggal Akhir Transfer’ 
lalu klik ‘Simpan’
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Transaksi Selesai
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Klik ‘Konfirmasi’ dan 
Masukkan ‘Pin 

Transaksi’

1 3



10. Atur Transfer Rutin

Anda juga dapat mengatur untuk melakukan pembatalan Transfer Rutin 
yang sudah ada jadwalkan. 
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Login ke dalam 
aplikasi ONe Mobile 

lalu klik menu 
‘Transfer’ Pilih ‘Rupiah’ masukkan 

nomor rekening dan klik 
‘Cek Penerima’

Masukan ‘Nominal’ 
lalu tap ‘Lanjut’ dan 

Pilih ‘Tambah 
Transfer Lain’

Masukkan nomor 
rekening dan nominal 
transfer tujuan yang 

berbeda lalu klik 
‘Lanjut’
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Masukan 
‘PIN Transaksi’

Pilih Sumber Dana 
yang diinginkan

Transaksi Selesai
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11. Transfer Favorit

Anda sudah memiliki daftar teman atau kerabat yang sering di transfer?
Di ONe Mobile Anda dapat mengatur menjadi Penerima Transfer Favorit,
sehingga memudahkan Anda memilih nama ketika akan melakukan 
transfer.

Login ke dalam 
aplikasi ONe Mobile
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Klik menu ‘Pengaturan’
dan pilih ‘Pengaturan 

Penerima’

Pilih ‘Transfer’ dan 
anda akan melihat 

daftar penerima yang 
sudah tersimpan
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Pembuatan Transfer 
Favorit Selesai

1 4

Tap ‘bintang’ di sebelah 
kanan nama penerima 

untuk menjadikan 
penerima favorit atau 
Untap apabila Anda 

ingin mengganti

Anda juga bisa menghapus kontak yang
sudah tersimpan dengan mengikuti
langkah-langkah berikut :

Pilih ’Transfer’ dan Anda akan melihat daftar 
penerima yang sudah tersimpan
Klik nama penerima lalu tap ‘Ubah’ untuk 
mengganti informasi sesuai dengan Nama yang 
Anda kehendaki dan klik ‘Simpan’.
Atau tap ‘Hapus Kontak’ untuk menghapus 
nama dari daftar penerima.

1.

2.

3.

Transfer ke penerima Anda jadi mudah. 



Butuh Informasi Lebih Lanjut, Hubungi 
Contact Center TANYA 1500-999
Email ke tanya@ocbcnisp.com 

PT Bank OCBC NISP, Tbk peserta penjaminan LPS

PT Bank OCBC NISP, Tbk terdaftar dan diawasi
oleh Otoritas Jasa Keuangan


