Step By Step Deposit Dana Alpari Indonesia
A. Wire/Bank Transfer
B. Liberty Reserve (LR)
C. Credit Card
D. WebMoney

A. Wire Transfer ( Bank Transfer)
1. Masuk myAlpari anda
2. Masuk di Workshop Trader, Klik Bagian Penyetoran Dana

3. Di bagian Penyetoran Dana, Muncul Tampilan seperti ini

Tipe Transfer di pilih : Penyetoran

4. Kemudian pilih Akun yang akan dimasukkan dananya

Anda bisa pilih Akun Pribadi USD atau langsung ke Akun Perdagangan milik Anda
Jika anda pilih Akun Pribadi USD, setelah Deposit masuk, nantinya anda akan melakukan
Internal Transfer ke Akun Perdagangan anda.
5. Di Metode Transfer

Anda Pilih ASB Bank Limited

6. Kemudian Pilih dengan Mata Uang apa, yang akan anda kirim Depositnya, biasanya Pilih USD

7. Setelah Pilih USD, akan muncul tampilan seperti ini

Isi Nama Lengkap Bank dari mana Anda akan kirim dananya dan Juga Junlahnya. Dan akan
muncul tampilan seperti ini:

Dan Klik Isilah Pemberitahuan dan dapatkan Faktur (Invoice).

8. Setelah anda klik akan muncul seperti ini :

Tandai Open with…., bila anda mau langsung buka filenya, atau tandai Save File, untuk
simpan dulu file Invoice ini. Dan Klik OK…
Dalam File ini disebutkan Nama Bank ASB beserta No Rekeningnya, data ini diperlukan untuk
mengisi lembaran/form transfer di Bank anda.
Contoh Invoice :

Dan juga di Invoice ini, disebutkan juga masa berlakunya adalah 3 hari, jika anda lewat dari 3
hari belum lakukan transfer di Bank, anda harus membuat Invoice Baru. Yang langkahnya
sama dengan diatas.
9. Biasanya di perlukan waktu 2-3 hari kerja untuk diterima nya Dana Anda di Rek Alpari. Yang
secara langsung di masukkan ke Akun anda.

B. Deposit Melalui Liberty Reserve

Layanan ini, hanya tersedia di Alpari Indonesia saja.
Layanan ini juga tersedia hanya saat Hari dan Jam Kerja saja, dan perlu waktu 1 jam (bisa lebih
cepat) untuk masukkan dana anda ke Akun anda.
Langkah langkahnya, sama dengan saat kita Deposit melalui Wire Transfer, ada perbedaan di
saat isi Nama Bank (dimana kita mau Transfer).
Disini akan kita Isi : Liberty Reserve U12345(Nomer LR anda)
Contoh :

Klik Isilah Pemberitahuan dan dapatkan faktur.
Dalam faktur masih tertulis Bank ASB, namun ini hanya untuk Invoice saja, Dan anda
lanjutkan untuk proses Transfer dananya melalui web Liberty Reserve.

Nomer Liberty Reserve (LR) Alpari : U9770374
Setelah anda lakukan Transfer melalui Liberty Reserve, lakukan hal berikut:
Yaitu email ke Indonesia@alpari.org bukti data transaksi Liberty Reserve anda.
contoh bukti - Date 12/14/2010 04:45
Batch 51263007
From U6114XXX (Agus)
To U9770374 (Alpari)
Amount $110.00
Memo myAlpari : 10206072

mt4: 314171

Memo The payment of invoice (10206072) , dd 2010/12/13.
Not related to business
Komisi untuk transaksi - 2%
Jangan Lupa !!! Anda tambahkan Memo nomer myAlpari dan nomer Akun anda.

C. Deposit Melalui Credit Card
1. Masuk myAlpari anda
2. Masuk ke Workshop Trader, lalu masuk ke bagian Penyetoran Dana
3. Pilih kolom yang kolom yang tersedia

Isi Tipe Kartu, sesuai dengan Jenis Kartu Kredit anda, Visa / Master Card
Isi Mata Uang Transfer, biasnya USD dan Jumlah dana yang akan anda setor
lalu Klik Lanjutkan
Akan muncul tampilan seperti ini

Bila data yang diisi sesuai dengan yang dinginkan silahkan Klik OK…..

Kemudian akan muncul tampilan seperti ini:

Isi Kolom yang tersedia, bila sudah terisi dengan benar semuanya, silahkan Klik Pay now
Proses deposit menggunakan Kartu Kredit perlu waktu beberapa jam untuk masuk ke Akun anda.

Note: ada beberapa kartu kredit dari bank yang belum memiliki fasilitas Chronopay (sistem pengamanan
pembayaran credit card via internet) maka tidak bisa dipakai. Credit card yang belum memiliki fasilitas
tersebut sampai saat ini (Desember 2010) antara lain: BRI, UOB Buana, Standard Chartered, Citibank
Periksa status dari pembayaran Anda pada Riwayat Pembayaran di myAlpari. Status “Sedang Dalam
Proses” berarti semua sudah dikirim dengan benar.
Begitu status pembayaran tertulis “Dana sudah disetorkan ke rekening”, masuk ke dalam terminal
pelanggan untuk memastikan bahwa dana ada pada akun Anda
Biaya: komisi = 3%.
agar dapat mendepositkan dana dengan menggunakan kartu kredit/debit, Anda harus menyerahkan
kepada Alpari, hasil scan atau foto dari paspor dan kartu Anda (bagian depan dan belakang).
Pada bagian depan scan/foto harus terdapat nama lengkap dari pemegang kartu, bank yang
mengeluarkan, dan juga 6 digit pertama dan 4 digit terakhir dari nomor kartu harus terlihat, digit lainnya
dapat tidak terlihat). Pada bagian belakang harus terdapat contoh tanda tangan pemilik kartu. Anda
harus menutup kode CVC2 / CVV2. Hasil scan/foto dari paspor dan kartu kredit/debit dapat diupload di
myAlpari - "Profil Saya" - "Dokumen-dokumen untuk di Upload" - "Bukti Resmi Kewarganegaraan
KTP/Passport" atau "Hasil Scan Dari Kartu Kredit/Debit". Jika Anda menggunakan beberapa kartu untuk
melakukan transaksi, silahkan mengirimkan hasil scan dari tiap-tiap kartu;

Demikian Panduan untuk Deposit/Transfer Dana ke Akun anda di Alpari Indonesia
Bila perlu penjelasan lebih lanjut silahkan kirim email ke Indonesia@alpari.org

Team Alpari Indonesia

