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Dua Pendaki Catat Rekor Dunia Baru dengan Melakukan Transaksi 
Perbankan di Ketinggian Gunung Everest 

Ekspedisi pembuktian bahwa transaksi perbankan dengan Standard Chartered mungkin dilakukan 
di puncak dunia  

 
Nepal, 28 Mei 2013 – Dua pendaki telah membuat rekor dunia baru dengan menjadi yang 
pertama menggunakan aplikasi mobile banking di Gunung Everest. Pendaki Horacio 
Galanti dan Horacio Cunietti mencapai kesuksesan menggunakan aplikasi mobile banking 
Standard Chartered Breeze pada saat melakukan ekspedisi menuju puncak tertinggi di 
dunia di ketinggian 8.848 meter di atas permukaan laut.  
 
Bertepatan dengan perayaan 60 tahun sejak pertama kali Sir Edmun Hillary dan Sherpa 
Tenzing Norgay menaklukkan puncak Everest pada tanggal 29 Mei 1953, kedua Horacio 
bertekad mendaki Everest untuk memecahkan Guinness Book of World Records. Pertama 
kalinya dilakukan dalam sejarah dunia perbankan, kedua pendaki Horacio telah sukses 
melakukan perdagangan saham dengan aplikasi Breeze Trade dan mentransfer dana 
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dengan aplikasi Breeze Banking di Everest Camp 3 di ketinggian 6.500 meter. Kemudian 
kedua Horacio sukses melakukan konfirmasi saldo akun bank mereka dengan aplikasi 
Breeze Balance di Everest Camp 4 di ketinggian 8.000 meter. 
 
Pencapaian ini berhasil dilakukan setelah sebelumnya mereka sukses melakukan 
perdagangan saham untuk 50 saham Standard Chartered (dalam mata uang dollar Hong 
Kong senilai 2888.HK) di Base Camp Selatan Everest di ketinggian 5.364 meter 
menggunakan aplikasi Breeze Trade. Selain untuk membuktikan kecanggihan aplikasi 
Standard Chartered Breeze dimana transaksi perbankan dapat dilakukan di mana saja 
dan kapan saja, kedua Horacio juga melakukan misi penyelamatan lingkungan dengan 
membersihkan puing-puing sampah yang ditinggalkan oleh ekspedisi lainnya selama 
puluhan tahun terakhir.  
 
Aman Narain, Group Head Digital Banking Standard Chartered yang berbasis di 
Singapura, mengatakan: “Tantangan ini benar-benar membuktikan seberapa jauh 
teknologi mobile banking saat ini yang memungkinkan transaksi perbankan dilakukan 
kapan saja, bahkan dari tempat yang paling ekstrem di dunia sekalipun. Aplikasi mobile 
banking Breeze dikembangkan di Singapura dan kini mereka telah membawanya ke  
puncak dunia. Kami sangat bangga dengan pencapaian kedua Horacio yang 
membuktikan Above and Beyond. Di Standard Chartered, kami berkomitmen untuk 
melampai batas dari pengalaman perbankan yang telah ada dan tidak ada yang lebih 
menantang dibandingkan kondisi lingkungan di Gunung Everest.” 
 
Ashley Veasey, Chief Information Officer Standard Chartered Hong Kong, 
mengatakan: 
“Kedua Horacio mencerminkan brand promise Standard Chartered, Here for good. 
Perdagangan saham yang pertama kali dilakukan di dunia tersebut adalah untuk 50 
saham Standard Chartered (2888:HK) dari Hong Kong Stock Exchange menjadi simbol 
kepemimpinan Standard Chartered dalam berinovasi untuk melangkah lebih jauh dari 
ekspektasi nasabah kami. Kami mengucapkan selamat untuk duo Horacio dan semoga 
mereka selamat dalam perjalanan turun gunung dan kami menantikan mereka kembali ke 
Hong Kong.”  
 
Pendaki Horacio Galanti berkomentar: “Saya telah mendaki gunung selama lebih dari 
23 tahun dan ekspedisi ini menjadi realisasi dari ambisi yang saya cita-citakan seumur 
hidup saya. Dalam perjalanan ekspedisi ini, kami telah mengalami es, hujan salju, glasier, 
angin badai besar dan temperatur yang turun hingga -40 derajat Celcius. Saya bangga 
dapat diasosiakan dengan Standard Chartered dan membuat sejarah dengan terobosan 
mobile banking ini. Saya sendiri kagum dengan ketahanan aplikasi Breeze. Tidak semua 
orang dapat mengatakan bahwa mereka mampu melakukan mobile banking di gunung 
tertinggi di dunia!” 
 
Standard Chartered telah meluncurkan layanan perbankan digital untuk menjawab 
kebutuhan nasabah yang secara sosial terkoneksi melewati batas negara. Aplikasi 
layanan perbankan digital Standard Chartered meliputi Breeze Banking, Breeze Home, 
Breeze Good Life dan Breeze Trade. Aplikasi mobile banking ini menawarkan solusi bagi 
para nasabah Bank dimana lebih dari 1 juta pengguna di seluruh dunia telah mengunduh 
aplikasi Breeze. 
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Ketahui lebih lanjut mengenai perjalanan epik mencapai puncak Everest di: 

• Blog: Breeze.standardchartered.com 
• Twitter: #AboveandBeyond. @ @stanchartbreeze 
• Facebook: www.Facebook.com/standardchartered 

 
Digital Media Partner: www.DigitalArtsNetwork.com  
For more information contact: 
Kerry Grove 
LEWIS PR 
Kerry.Grove@lewispr.com 
+65 6571 9151 
 
 
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi:  
May Meere  
Group Technology & Operations  
Standard Chartered Bank  
Mobile: +65 9366 2351  
E-mail: may.meere@sc.com  

- Selesai -  
 
 

 
Catatan Editor 

Standard Chartered – memimpin di Asia, Afrika dan Timur Tengah 
 
Standard Chartered PLC adalah grup bank internasional. Bank ini telah beroperasi selama 
lebih dari 150 tahun di berbagai pasar yang paling berkembang pesat di dunia, dan sekitar 
90 persen pendapatan serta keuntungannya diperoleh dari Asia, Afrika dan Timur Tengah.  
Fokusnya pada wilayah geografis tertentu serta komitmen untuk membina hubungan 
mendalam dengan para klien dan nasabah, telah mendorong pertumbuhan Bank ini dalam 
beberapa tahun terakhir. Standard Chartered Bank terdaftar di bursa saham di London, 
Hong Kong, Bombay serta Bursa Saham Nasional di India. 
 
Dengan 1.700 cabang di 70 negara, Standard Chartered menawarkan suatu kesempatan 
karir internasional yang amat menarik dan menantang bagi 87.000 karyawannya. 
Standard Chartered memiliki komitmen untuk membangun bisnis berkelanjutan dalam 
jangka panjang, dan dipercaya di seluruh dunia dalam menjaga standar yang tinggi dalam 
hal tata kelola perusahaan yang baik, tanggung jawab sosial, perlindungan terhadap 
lingkungan, serta keragaman karyawannya. Warisan budaya dan nilai-nilai korporasi 
Standard Chartered diekspresikan melalui suatu komitmen brand, yaitu ‘Here for good’.  
 
Sebagai salah satu bank tertua di Indonesia, Standard Chartered Bank memiliki sejarah 
selama 150 tahun sejak pertama kali beroperasi pada tahun 1863. Dengan dukungan 
jaringan yang tercakup di 27 kantor cabang di tujuh kota besar di Indonesia termasuk 
Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Denpasar, Medan dan Makassar serta dukungan 
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sekitar 42.000 ATM Bersama, menjadikan Standard Chartered sebagai salah satu bank 
internasional dengan jaringan geografis terluas di Indonesia. Standard Chartered juga 
memiliki investasi di Permata Bank. 
 
Untuk keterangan lebih lanjut, silahkan kunjungi: www.standardchartered.co.id atau 
melalui face book di www.facebook.com/standardchartered atau Twitter di @StanChart. 
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