CARA DEPOSIT DI CHIP SAKTI
DEPOSIT ANDA ADALAH AMANAH BAGI KAMI.
KAMI AKAN BERUSAHA SEBAIK-BAIKNYA MENJAGA AMANAH ANDA, INSYAALLAH
SALDO ANDA AMAN BERSAMA CHIP SAKTI all Payment.
Pembelian Deposit di Server kami telah menggunakan sistem Tiket Otomatis baik melalui transfer
Bank BCA, Mandiri, BNI maupun BRI sehingga Saldo Deposit akan masuk secara otomatis ke
Account setelah anda selesai melakukan transfer sesuai nominal yang tertera dalam balasan tiket.
Langkah-langkahnya adalah sbb :
- Tetapkan dulu jumlah uang yang akan diDepositkan ( misalnya Rp.100.000 )
- Mintalah nomor Tiket melalui sms center dengan Format “

DEP.Nama Bank.Nominal.PIN
contoh:
Dep.BCA.100000.1234
- Tunggulah beberapa saat hingga mendapatkan sms reply / balasan nomor Tiket.
Contoh sms reply nomor Tiket :
Yth.ARIELCell (CSXXX77), No.Tiket 0020.
silahkan transfer sejumlah100020 ke rekening BCA no.
687- 0734 - 067 a.n. Agus Subandi saldo:0# transaksi Lancar.
- Setelah itu segera melakukan transfer sesuai nominal Tiket tadi
( Contoh Rp.100020 Tidak boleh kurang dan tidak boleh lebih )
ke salah satu nomor rekening Bank tUJUAN TRANSFER YANG ANDA PILIH
milik server kami.
( nomor rekening Bank milik Server sudah tertera dalam sms reply / balasan Tiket )
-Jika transferan anda sukses maka tunggulah beberapa saat hingga Saldo Deposit anda masuk ke
Account anda.
Anda akan dapat sms pemberitahuan, bahwa saldo Sudah MAsuk
Deposit anda via BCA Rp.100020 berhasil ditambahkan ke ID agen anda ,
silahkan cek saldo. Total saldo: 100,020#
( Saldo Deposit akan kami input sesuai jumlah transferan anda )

PENTING…!!!
Jika lebih dari 10 menit Saldo Deposit anda belum terinput atau belum masuk ke Account anda,
ada kemungkinan I-Banking Bank yang bersangkutan sedang mengalami gangguan / eror, maka
segera kirim konfirmasi deposit ke sms center dengan format sbb :

format sms :
KOM.isi pesan anda
contoh:
KOM.CSXXX77 deposit via BCA rp.100.020 a/n
Ariel cahyadi tgl 09/11 jam 10:35 mohon diproses,terima kasih
* Jika anda mentransfer uang melalui petugas Teller Bank maka mintalah mentransfer sesuai
balasan Tiket, misalnya Tiket anda Rp.100020 maka Teller Bank harus mentransfer ke rekening
kami sebesar Rp.100020 karena jika jumlah transferan tidak sesuai Tiket maka Saldo Deposit tidak
akan masuk secara otomatis.
* Tiket Deposit hanya berlaku dari jam 00.01 sd 21.00 Wib, jika anda mentransfer di atas
jam21.00 maka Tiket tidak berlaku dan anda harus kirim konfirmasi Deposit via sms center agar
keesokan harinya Saldo Deposit anda bisa di input manual oleh Customer Service.

PILIHAN REKENING BANK
DEPOSIT PEMILIK CHIP SAKTI.
687 0734 067
a/n Agus Subandi.

138 001 0452 659
a/n Triyono.

027 1353 092
a/n: Agus Subandi.

0385 0100 9843 506
a/n Agus Subandi
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