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Deposit Saldo atau Plafon
Untuk dapat mulai bertransaksi, Deposit Saldo atau Plafon harus segera diisi dengan cara
menyetorkan dana deposit ke Rekening KiosBank yang ada di Informasi Rekening di Halaman
Depan Aplikasi KOIN
a. Dengan bantuan sistem
Pilih Menu UTILITY – CETAK BUKTI SETOR untuk mencetak slip setoran melalui bantuan sistem

Menu cetak bukti setor
1. Masukkan jumlah nominal yang akan disetorkan
2. Isikan keterangan setoran, contoh: DEPOSIT DRS016772
3. Masukkan nama, alamat, dan nomor telepon Petugas Payment Point untuk kebutuhan
konfirmasi setoran
4. Klik tombol CETAK BUKTI SETOR

Page | 1

Muncul form konfirmasi rincian pencetakan bukti setor
KETERANGAN: Jika nominal yang diinput Rp. 100.000 maka uang yang harus disetor adalah
Rp. 100.000 + IDSETOR. Contoh : Rp. 100.000 + 16772= Rp 116.772,Klik tombol YA untuk mencetak slip penyetoran

Berikut adalah contoh hasil cetak slip setoran
KETERANGAN:
1. 002901001929302 adalah Nomor Rekening tujuan setoran
2. PT. Dwimitra Raya Sejati adalah nama rekening tujuan setoran
3. BRI DRS JOGJA adalah kantor cabang BRI untuk rekening tujuan setoran
4. 116.772 adalah jumlah uang yang harus disetorkan (nominal harus tepat atau sesuai)
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 Slip setoran bisa dicetak langsung di atas kertas slip setoran tunai yang disediakan oleh
Bank BRI atau bisa juga disalin manual dengan data-data yang harus sesuai dengan data
yang tercetak
 Setoran juga dapat dilakukan melalui ATM dengan syarat No. Rekening tujuan transfer
dan jumlah nominal transfer harus sama persis dan benar (NOMINAL + IDSETOR)
 Setoran yang tidak sesuai dengan aturan-aturan tersebut tidak bisa diverifikasi secara
otomatis oleh sistem sehingga petugas payment point harus menghubungi petugas
KOIN agar setoran tersebut bisa diverifikasi secara manual
b. Tanpa bantuan sistem
1. Tentukan nominal yang akan anda depositkan, minimal 100.000 dan kelipatanya (100.000,
200.000, 300.000, dst)
2. Tambahkan IDSETOR anda ke dalam nominal setoran anda, informasi IDSETOR, Nomor
rekening tujuan setoran, dan nama rekening tujuan setoran ada di taskbar atas aplikasi KOIN
anda

1) IDSETOR yang harus anda tambahkan ke dalam nominal setoran deposit anda
2) Nama Rekening Tujuan setoran deposit PT Dwimitra Raya Sejati
3) Nomor Rekening Tujuan setoran deposit
3. Lanjutkan dengan proses transfer, anda bisa menggunakan layanan ATM, SMS banking,
Internet banking, Mobile banking, EDC, atau setoran melalui teller
Ketentuan Setoran Deposit:
1. Setoran Deposit harus merupakan Kelipatan Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah)
2. Selalu tambahkan IDSETOR di nominal setoran, sebagai kode unik setoran milik anda
3. Seluruh nominal yang anda setorkan akan masuk dan tampil di Aplikasi sebagai Saldo Transaksi
tanpa dikenakan potongan apapun.
4. Mohon dihindari deposit dengan nominal sama dihari yang sama, misal anda hari ini sudah
deposit 100.000 + IDSETOR, mohon untuk deposit kedua dan seterusnya dapat menggunakan
kelipatan berikutnya (200.000 + IDSETOR, 300.000 + IDSETOR, dst)
5. Namun apabila tidak memungkinkan untuk menggunakan nominal yang berbeda dan harus
menggunakan nominal yang sama, mohon dapat melakukan konfirmasi deposit kepada tim
helpdesk KiosBank dengan mengirimkan bukti capture setoran atau transfer anda
6. Setoran akan masuk sebagai Saldo Transaksi +/- 5Menit setelah Anda melakukan setoran
7. Apabila lebih dari 5 Menit saldo plafon anda belum bertambah sejak anda deposit, mohon untuk
dapat melakukan konfirmasi kepada tim Helpdesk KiosBank
8. HATI-HATI!!, Jika anda salah mengisi IDSETOR maka setoran anda akan masuk ke KOIN
KiosBank milik orang lain dan segala resiko ditanggung oleh Pemilik KIOS yang melakukan
kesalahan
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Untuk informasi terkait Setoran dan Proses Top Up, silahkan menghubungi HELPDESK KiosBank yang
melayani 24JAM di media sebagai berikut :
TELEGRAM /WA : 08118815285 - 082136062195 , SMS : 082136062195 , BBM : D309C95D
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