PEMBAYARAN PENDIDIKAN
INTERNASIONAL DENGAN
FLYWIRE
Dipercaya oleh ribuan pelajar dari seluruh dunia, Flywire adalah cara
paling aman dan paling mudah untuk melakukan pembayaran pendidikan
internasional ke berbagai lembaga pendidikan di seluruh dunia.

PENGALAMAN PEMBAYARAN YANG LEBIH BAIK
BAGI ANDA
HINDARI BIAYA TAK TERDUGA
Biaya bank tak terduga dapat mengakibatkan kekurangan pembayaran di rekening
sekolah Anda ketika pembayaran sampai di lembaga pendidikan Anda. Flywire
memastikan uang sekolah Anda selalu dikirimkan secara penuh.

BAYAR DENGAN MATA UANG SENDIRI
Hindari biaya bank tak terduga dan dapatkan nilai tukar valuta asing yang menarik.

PELACAKAN PEMBAYARAN
Lacak pembayaran Anda secara online 24x7 serta dapatkan pemberitahuan email
dan SMS di setiap tahapannya.

LAYANAN PELANGGAN
Nikmati dukungan pelanggan multi bahasa melalui telepon, chat, dan email.

KENAPA LEMBAGA PENDIDIKAN ANDA
MENGGUNAKAN FLYWIRE
MUDAH MENGIDENTIFIKASI PEMBAYARAN
Pembayaran internasional bisa cukup sulit untuk diidentifikasi. Dengan Flywire,
lembaga Anda selalu dapat mengidentifikasi dan mencocokkan pembayaran di
rekening sekolah Anda.

MUDAH MELIHAT PEMBAYARAN
Lembaga Anda dapat mengetahui tahapan pembayaran Anda sejak awal hingga
pengiriman ke rekening mereka.

KOMUNIKASI LANGSUNG
Flywire memiliki komunikasi langsung dengan lembaga pendidikan untuk
mempercepat dan mempermudah penyelesaian masalah yang muncul.

dari peerTransfer

CARA MELAKUKAN PEMBAYARAN
Membayar uang sekolah dengan Flywire memang aman, cepat, dan mudah.
Ikuti langkah‑langkah berikut ini untuk mengirimkan pembayaran Anda:

1. MEMULAI
Buka pay.flywire.com. Dari menu turun bawah, pilih lembaga pendidikan Anda, lalu masukkan jumlah
pembayaran dan negara asal.

2. PILIH METODE PEMBAYARAN
Pelajari pilihan pembayaran yang tersedia, dan pilih metode yang Anda inginkan. Pilihannya antara
lain transfer bank, kartu debit/kredit dalam mata uang Anda sendiri, pembayaran elektronik, atau
pilihan lokal lainnya.

3. MASUKKAN DETAIL ANDA
Buat akun Anda, lalu masukkan sejumlah informasi dasar untuk memulai pembayaran. Kami
akan menyertakan informasi ini bersama pembayaran Anda untuk memudahkan identifikasi
oleh lembaga Anda.

4. LAKUKAN PEMBAYARAN
Ikuti petunjuk yang disediakan untuk mengirimkan dana ke Flywire melalui metode pilihan Anda.
TRANSFER BANK Ikuti petunjuk yang disediakan untuk mengirimkan dana. Tergantung pada bank,
pembayaran dapat dilakukan secara online, langsung, atau lewat telepon.

KARTU DEBIT/KREDIT Masukkan detail kartu Anda secara online untuk menyelesaikan pembayaran
dalam mata uang Anda sendiri.

Catatan: Pilihan pembayaran lokal lain mungkin tersedia tergantung negara asal Anda.

5. LACAK & KONFIRMASI
Lacak pembayaran dengan masuk ke akun Flywire Anda kapan pun. Dapatkan pembaruan status
lewat SMS dan email pada setiap tahapannya, termasuk konfirmasi kapan pembayaran Anda
telah diserahkan.

MULAI LAKUKAN PEMBAYARAN ANDA HARI INI!

pay.flywire.com
PERTANYAAN? SUPPORT@FLYWIRE.COM / FLYWIRE.COM/HELP

