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Send money abroad from Indonesia
anywhere and anytime you want.

www.topremit.com

Topremit adalah institusi yang menyediakan jasa pengiriman uang dari Indonesia ke luar negeri.
Salah satunya yaitu India. Topremit sudah memiliki izin dan diawasi langsung oleh Bank Indonesia
(BI) sejak tahun 2009 dan memenangkan penghargaan “The Best Money Transfer Provider 2019”
oleh Bank Indonesia.
4 langkah mudah kirim uang ke Luar Negeri melalui website Topremit
(www.topremit.com)
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1. Daftar Akun & Verifikasi Data Diri
Siapkan e-KTP/Passport, Email, dan Nomor Handphone yang masih aktif.
Daftar akun dengan memasukkan Email yang benar serta Nomor Handphone yang masih aktif.
Setelah itu, masukkan kata sandi dan konfirmasi kata sandi yang sudah kamu masukkan.
Pastikan untuk tidak membagikan kata sandi akun kamu kepada siapapun. Kemudian, tekan
tombol

"Daftar"

untuk

lanjut

ke

halaman

selanjutnya.

Kamu akan menerima kode verifikasi berupa 6 digit nomor melalui. Masukkan nomor tersebut
dan tekan tombol "Verifikasi" untuk lanjut ke halaman selanjutnya.

Sebelum melakukan pengiriman uang ke luar negeri, kamu harus melakukan verifikasi data diri
untuk keamanan transaksi kamu. Klik "Akun" yang berada di sudut kanan atas dan kemudian
tekan "Profil".

Tekan tombol “Verifikasi di sini” dan isi data yang diperlukan. Mohon memasukkan data pribadi
yang benar sesuai dengan e-KTP atau Passport kamu.

Setelah itu, kamu hanya perlu menunggu tim Topremit untuk melakukan verifikasi akun kamu
dalam 1x24 jam (hari kerja). Setelah verifikasi berhasil, kamu sudah bisa melakukan transaksi ke
luar negeri dengan akun Topremit mu.

2. Pilih Negara Tujuan Transaksi & Nominal
Setelah kamu memilih negara tujuan (India), kamu dapat memasukkan jumlah uang yang ingin
dikirim (dalam IDR) atau jumlah uang yang ingin diterima oleh penerima (dalam INR). Semua
detail seperti kurs dan biaya pengiriman akan terlihat secara transparan di halaman utama.

Untuk transaksi ke India, apabila kamu melakukan pembayaran sebelum 13.15 (WIB), uang
kamu akan sampai ke rekening penerima di hari kerja yang sama setelah pembayaran kamu
berhasil divalidasi.
Kemudian, pilih sumber dana yang kamu pakai untuk transaksi tersebut.

Pastikan uang yang ingin dikirimkan sudah sesuai dengan invoice kamu.

3. Isi Data Penerima
Pastikan untuk mengisi data penerima (International Model United Nations) seperti yang tertera
di bawah.

Apabila ada catatan yang ingin kamu beritahu ke penerima, kamu dapat mengetiknya di kolom
memo. Catatan tersebut akan muncul di resi dan Email yang dikirim.

Pastikan sekali lagi bahwa data dan nominal yang diisi sudah sesuai.

4. Pembayaran
Pilih metode pembayaran (transfer melalui BCA/BNI/BRI/Mandiri). Kamu hanya perlu
melakukan pembayaran dengan IDR ke rekening Topremit pilihan kamu dan uang kamu akan
langsung diteruskan dalam INR ke rekening International Model United Nations. Saat ini,
Topremit belum bisa menerima pembayaran melalui Kartu Kredit maupun uang tunai.

Ketika melakukan pembayaran, uang kamu harus dikirim dari rekening bank dengan nama yang
sama sesuai dengan pemilik akun Topremit kamu. Apabila kamu melakukan pembayaran
melalui rekening bank orang lain, transaksi kamu akan ditolak.

Kamu juga harus melakukan pembayaran sesuai dengan "Jumlah Bayar" yang tertera, termasuk
3 digit kode unik di belakang. Setelah melakukan pembayaran, kamu hanya perlu menekan
"Saya Sudah Bayar" dan transaksi kamu akan segera divalidasi oleh tim Topremit.

Selamat! Kamu sudah berhasil mengirimkan uang ke India dengan cepat, mudah, dan aman.

Jangan lupa untuk memberikan Feedback setelah melakukan transaksi dengan Topremit ya.

Apabila ada yang ingin kamu tanyakan, jangan ragu untuk hubungi Customer Support kami ya
melalui:

Download aplikasi Topremit melalui Appstore/Playstore untuk kenyamanan bertransaksi yang lebih
optimal

