Terima pembayaran dari
ZEPETO Studio dengan
cepat, fee rendah dan cara
yang mudah!
ZEPETO Studio bermitra dengan Payoneer untuk menawarkan cara cepat, murah, dan mudah untuk
mendapatkan pembayaran dari Naver Z. Lembar Pertanyaan Umum ini memberikan informasi
penting untuk membantu Anda memahami cara kerja Payoneer dan cara mendaftar ke Payoneer.

Mengapa Payoneer

Fleksibilitas yang lebih besar
Dari akun Payoneer Anda,

Pembayaran Lebih Cepat
Terima dana Anda dalam

pilih cara untuk menarik

Biaya yang lebih rendah

Hindari biaya transfer yang
terlalu tinggi

hitungan menit ke akun

dana Anda

Payoneer Anda

Cara kerjanya

1

3

2
Account

Di studio ZEPETO Anda, di

Selesaikan langkah-langkah

"Hubungkan ke akun Payoneer"

mendaftar

bawah tab Info Pembayaran, klik

www.payoneer.com/enterprise

yang diperlukan untuk

enterprisesales@payoneer.com

Mulailah menerima
pembayaran
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Manfaat Payoneer
Terima dana dari mana saja di dunia ke satu tempat yang terkonsolidasi! Dari akun Payoneer, Anda dapat:

Akun Payoneer

Mengontrol bagaimana dan kapan Anda menarik dana Anda dengan akun Payoneer
•

Cepat – Akses dana Anda dalam hitungan menit

•

Fleksibilitas Pembayaran – Dari akun Payoneer Anda, pilih untuk dibayar ke
rekening bank lokal, ke Kartu prabayar, atau ke dompet elektronik lokal (lihat
Payoneer untuk dompet elektronik yang tersedia)

•

Biaya rendah – Nikmati biaya transaksi yang rendah dan kompetitif

•

Didukung – Dapatkan pemberitahuan melalui email saat dana Anda tiba

Pertanyaan umum
Payoneer memberdayakan perdagangan global dengan menghubungkan bisnis, para profesional, negara, dan
mata uang dengan platform pembayaran lintas batas yang inovatif. Di dunia digital tanpa batas saat ini, Payoneer
membantu jutaan bisnis dan profesional di lebih dari 200 negara untuk menjangkau audiens baru dengan memfasilitasi

pembayaran lintas batas bebas hambatan. Selain itu, ribuan perusahaan terkemuka termasuk Airbnb, Amazon,

Getty Images, Google, dan Upwork mengandalkan layanan pembayaran massal Payoneer. Dengan solusi Payoneer
yang cepat, fleksibel, aman, serta berbiaya rendah, bisnis dan profesional di pasar maju dan berkembang kini
dapat membayar dan menerima pembayaran secara global semudah yang mereka lakukan secara lokal

Cara mendaftar ke Payoneer
1

Isi detail Anda: masukkan tanggal
lahir Anda seperti yang tercantum
pada KTP Anda. Anda harus berusia
di atas 18 tahun.

2

www.payoneer.com/enterprise

Kode SMS akan dikirim ke
nomor kontak Anda untuk
verifikasi.

enterprisesales@payoneer.com

3

Masukkan detail keamanan
Anda. ID yang diterima dan
sangat direkomendasikan adalah
Paspor, SIM dan KTP.
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4

Masukan detail bank Anda: Pastikan
nama rekening pada bank dan pada akun
Payoneer Anda sudah sama.

Tonton demo di sini untuk
mempelajari selengkapnya.

Apa yang terjadi setelah saya mendaftar?

Setelah mengirimkan permohonan Payoneer Anda, periksa status akun Anda kapan saja dengan masuk ke
akun Anda Akun Payoneer.

Permohonan baru biasanya segera ditinjau. Setelah disetujui, Anda akan menerima email konfirmasi
yang berisi detail lebih lanjut. Dalam beberapa situasi, Anda mungkin diminta untuk memberikan detail

tambahan seperti salinan ID Anda, Sertifikat Pendirian, laporan mutasi bank, atau dokumen lainnya.
Setelah mendaftar, Payoneer akan menjadi metode pembayaran default Anda di masa mendatang.

Bagaimana cara memverifikasi akun Payoneer saya?
1

Masuk ke akun Payoneer Anda

www.payoneer.com/enterprise

enterprisesales@payoneer.com
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2

Klik profil Anda dan pilih Pengaturan

3

Klik Pusat Verifikasi

4

Klik ‘Berikan detail bisnis’ dan klik ‘Kirim’ di bawah ‘Profil Bisnis’

www.payoneer.com/enterprise

enterprisesales@payoneer.com

© 2005–2022 Payoneer

5

Isi kuesioner. Di bawah ‘Apa koneksi Anda dengan situs web yang
diberikan?’ Pilih ‘Lainnya’ dan ketik “Saya seorang pembuat konten
yang menerima pembayaran dari Naver Z, Mitra Payoneer.”

Bagaimana cara menampilkan saldo Akun Payoneer saya?
Masuk ke akun Anda Akun Payoneer. Saldo akun Anda saat ini akan ditampilkan di bagian atas halaman, di bawah menu.

Bagaimana cara menarik dana dari Akun Payoneer saya?
Anda dapat dengan mudah menarik dana ke rekening bank lokal. Untuk mempelajari lebih lanjut seputar
layanan Penarikan ke Rekening Bank kami, klik di sini.

Bagaimana cara memeriksa transaksi dan riwayat pembayaran saya?
Masuk ke akun Anda Akun Payoneer dan buka menu “Aktivitas”, atau klik salah satu tautan di bawah ini:
•

Untuk melihat riwayat pembayaran Anda, baca di sini.

•

Untuk melihat riwayat transaksi Anda, baca di sini.

Bagaimana cara mengubah detail bank saya?
Untuk mengubah detail bank Anda, hubungi tim layanan pelanggan kami. Bersiaplah untuk memberi tim alasan
perubahan yang diminta bersama dengan laporan mutasi bank, cek yang dibatalkan, atau tangkapan layar untuk.

Rekening bank online Anda dengan semua detail perbankan yang relevan. Setelah Anda memberikan informasi
dan dokumentasi yang diperlukan, tim layanan pelanggan kami akan memperbarui detail rekening bank Anda.
www.payoneer.com/enterprise

enterprisesales@payoneer.com
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Di mana bayaran saya?
Belum menerima pembayaran? Jangan khawatir. Kami akan mencari tahu penyebabnya. Beberapa hal yang
perlu dipertimbangkan:
•

Apakah pembayaran sudah dilakukan oleh ZEPETO Studio? Jika belum, mohon hubungi pihak ZEPETO
Studio secara langsung untuk klarifikasi lebih lanjut

•

Sudah terlewat beberapa hari kerja? Ingatlah bahwa setiap negara memiliki jumlah standar hari kerja yang
dapat diterima yang diperlukan untuk melakukan pembayaran. Tanyakan pada diri Anda apakah waktunya
sudah terlewat: Jika belum, jangan khawatir. Pembayaran Anda akan segera masuk ke rekening bank
Anda. Jika waktunya sudah terlewat...

•

Masih belum menerima pembayaran? Hubungi layanan pelanggan untuk memastikan detail perbankan
Anda sudah benar. Bersiaplah untuk memberikan laporan mutasi bank atau cek batal yang tertanggal
kurang dari tiga bulan yang lalu.

Mengapa akun saya terkunci?
Jika Anda salah memasukkan info masuk lebih dari tiga kali berturut-turut, akun Anda akan dikunci
sementara selama 30 menit. Setelah itu, kunci akan terbuka sendiri secara otomatis. Jika lupa kata sandi

Anda, mohon atur ulang. Jika Anda memiliki masalah kata sandi lainnya, atau akun Anda terkunci untuk
waktu yang lama, hubungi tim layanan pelanggan.

Bagaimana cara memperbarui detail pribadi saya?
Untuk memperbarui detail pribadi Anda, hubungi tim layanan pelanggan. Tim akan meminta Anda untuk

memberikan ID foto yang diterbitkan pemerintah sebagai bukti perubahan, bersama dengan alasan
perubahan (ketik nama, perubahan nama, perubahan status hubungan, dll.)

Berapa biayanya?
Baca selengkapnya seputar biaya Payoneer di sini: https://www.payoneer.com/about/fees/.

Perlu
menghubungi
tim Payoneer?

Pusat Dukungan: https://payoneer.custhelp.com/
Saluran siaga: +1-800-132-00003

https: //www.facebook.com/Payoneer/
@payoneer

https://www.linkedin.com/company/payoneer/
https://www.facebook.com/groups/PayoneerIndonesiaOfficial

www.payoneer.com/enterprise

enterprisesales@payoneer.com
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