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Grand Prize Sampoerna Mobile Saving Seru Bersama HIVI! 
 
Jakarta, 22 April 2022 – Di penghujung bulan Ramadan 1443 H/ tahun 2022 ini, Bank Sampoerna 
mengadakan undian Grand Prize Tabungan Sampoerna Mobile Saving (SMS) yang dimeriahkan oleh 
kehadiran group vokal HIVI!. 
 
Undian Grand Prize SMS yang pertama ini dilaksanakan secara hybrid. Selain dapat diikuti di Lobby 
Gedung Sampoerna Strategic Square, Jakarta pada Jumat (22/4/2022), masyarakat juga dapat 

mengikutinya secara live melalui kanal Youtube. Diiringi HIVI! yang mengajak hadirin untuk 
menyenandungkan berbagai hits mereka seperti Remaja, Pelangi, dan Siapkah Kau ‘Tuk Jatuh Cinta 
Lagi, hadiah undian bernilai ratusan juta dibagikan.  
 
Hadir dalam acara pengundian tersebut perwakilan Kementerian Sosial RI, Dinas Sosial, Kantor 

Notaris, pihak Kepolisian serta tim penanganan Covid-19 untuk memastikan bahwa pelaksanaan 

acara dilakukan sesuai dengan protokol kesehatan yang telah ditetapkan. Turut hadir juga Direktur 

Keuangan dan Perencanaan Bisnis Bank Sampoerna, Henky Suryaputra.   

“Selain bertujuan untuk meningkatkan awareness dan memperkenalkan Sampoerna Mobile Saving 

lebih jauh, acara ini juga sebagai bentuk penghargaan kami untuk para nasabah yang sudah setia 

untuk menggunakan aplikasi dan mengikuti program-program yang diberikan oleh Sampoerna 

Mobile Saving,” ujar Henky. 

Undian Grand Prize SMS akan dilaksanakan setiap tiga bulan dengan hadiah utama senilai Rp100 juta 

untuk satu orang pemenang dan senilai Rp25 juta untuk 8 (delapan) orang pemenang. Grand Prize 

SMS kali ini diundi untuk periode poin Januari – Maret 2022. Selain undian Grand Prize, nasabah 

Tabungan Sampoerna Mobile Saving juga berkesempatan memperoleh undian bulanan. Setiap 

tahunnya tersedia lebih dari Rp 3 miliar hadiah diberikan melalui undian bulanan dan Grand Prize 

tiga bulanan.  

Undian Grand Prize SMS ini semakin seru dengan tersedianya spot photobooth yang memungkinkan 
pengunjung mengabadikan momen ini dalam photo tercetak. Tak kalah seru juga program quiz dan 
challenge berhadiah saldo SMS senilai total jutaan rupiah. 

“Membuka tabungan Sampoerna Mobile Saving secara online berarti dapat memanfaatkan mesin 
ATM bank mana pun untuk menarik uang secara gratis, tanpa ada saldo minimal ataupun biaya 
admin. Ditambah dengan kesempatan memenangkan undian, kami yakin bahwa tabungan SMS 
merupakan nilai tambah untuk nasabah kami. Selamat untuk para pemenang undian hari ini,” tutup 
Henky. 

Diperkenalkan pada awal tahun 2022, sampai dengan saat ini total pengguna aplikasi Sampoerna 

Mobile Banking mencapai puluhan ribu nasabah dengan dana yang berhasil dihimpun hingga akhir 

Maret 2022 mencapai miliaran rupiah. 
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Tentang Bank Sahabat Sampoerna 
Bank Sahabat Sampoerna (Bank Sampoerna) adalah Bank swasta yang berfokus pada pengembangan usaha 
mikro dan UKM melalui pemanfaatan teknologi digital. Bank Sampoerna didukung oleh dua grup besar 
pemegang saham, yakni Grup Sampoerna Strategic melalui PT Sampoerna Investama dan Grup Alfa melalui PT 
Cakrawala Mulia Prima. Memiliki 21 jaringan kantor di berbagai kota besar di Indonesia. Bank Sampoerna 
menjalin kemitraan strategis dengan KSP Sahabat Mitra Sejati (Sahabat UKM) yang memiliki jaringan di 28 
provinsi di seluruh Indonesia.  
 
Memanfaatkan jaringan GPN serta kerja sama dengan Jaringan Prima dan BERSAMA, nasabah Bank 
Sampoerna dapat memanfaatkan layanan ATM dan mesin EDC yang dikelola bank manapun. Bank Sampoerna 
senantiasa melakukan transformasi digital dan berkolaborasi dengan berbagai mitra, termasuk para Fintech, 
guna mendukung dan mengembangkan ekosistem keuangan digital. Untuk informasi lebih lanjut tentang Bank 
Sampoerna, silakan kunjungi www.banksampoerna.com.   
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