PANDUAN PEMBAYARAN

NGABAR VIRTUAL PAYMENT (NVP)

Ayo Cek
Tagihan

Penting!
Sebelum melakukan transaksi pembayaran, pastikan telah
melihat tagihan putra/putri Bapak/Ibu melalui website
www.nvp.ppwalisongo.id dengan memasukkan nomor
stambuk di kolom yang tersedia.

Meskipun tagihan yang muncul terdapat tagihan beberapa
bulan ke depan, Bapak/Ibu bisa melakukan pembayaran
sesuai dengan tagihan terkini (sesuai bulan pembayaran).
Setelah melakukan pembayaran, silakan cek kembali
tagihan melalui website di atas. Pastikan status tagihan
yang telah dibayar berubah menjadi “Paid”.

Pembayaran via
Kartu ATM Bank
Muamalat
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Prosedur Pembayaran dengan menggunakan Kartu ATM Bank Muamalat di ATM Muamalat:
• Masukkan Kartu ATM ke mesin ATM, pilih BAHASA.
• Masukkan PIN.
• Pilih menu “TRANSAKSI LAIN”.
• Pilih menu “PEMBAYARAN”.
• Pilih “VIRTUAL ACCOUNT”.
• Masukkan NOMOR VIRTUAL ACCOUNT (VA), pilih “BENAR” jika nomor VA sudah benar, dan pilih “ULANGI” jika
nomor VA ada yang salah.
• Tekan “BAYAR” dan akan keluar NOMOR/NAMA NASABAH. Pastikan nama nasabah adalah putra/ putri Bapak/ Ibu
• Masukkan jumlah NOMINAL PEMBAYARAN, pilih “BENAR”
• Tekan “BAYAR”, tunggu sampai struk keluar, SELESAI

Pembayaran via
Kartu ATM selain
Bank Muamalat
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Prosedur Pembayaran dengan menggunakan Kartu ATM Bank lain, melalui ATM Bank lain (ATM bersama);
• Masukkan kartu ke mesin ATM, pilih BAHASA.
• Masukkan PIN.
• Pilih menu “TRANSFER”.
• Pilih “ANTAR BANK ONLINE”.
• Masukkan kode Bank Muamalat (147) diikuti nomor Virtual Account (16 digit), sehingga total nomor
menjadi 19 digit.* Tekan tombol “BENAR”
• Kosongkan nomor referensi, dan tekan tombol “BENAR”.
• Masukkan Jumlah Transaksi, dan tekan tombol “BENAR”.
• Pada layar muncul KONFIRMASI TRANSFER, pastikan nama nasabah adalah putra/ putri Bapak/ Ibu. Jika
benar, pilih “YA”.
• Pada layar muncul TRANSAKSI ANDA TELAH SELESAI, pilih KELUAR

*) Ada beberapa mesin ATM yang meminta penulisan Kode Bank (3 digit) terlebih dahulu tanpa diikuti nomor
VA, kemudian nomor VA (16 digit) dimasukkan terpisah dari kode bank.

Pembayaran via
Teller Bank
Muamalat
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• Ambil slip setoran
• Nomor rekening tujuan diisi dengan
Nomor virtual account
• Nama penerima diisi dengan nama
putra/putri Bapak/ Ibu
• Berita acara diisi lengkap sesuai
kebutuhan
• Nominal transaksi sesuai nominal
tagihan yang tertera di
www.nvp.ppwalisongo.id

Pembayaran via
Teller Bank Lain
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• Ambil slip setoran
• Nomor rekening tujuan diisi dengan
Nomor virtual account
• Nama penerima diisi dengan nama
putra/putri Bapak/ Ibu
• Nama Bank diisi dengan Bank Muamalat
• Berita acara diisi lengkap sesuai
kebutuhan
• Nominal transaksi sesuai nominal
tagihan yang tertera di
www.nvp.ppwalisongo.id

Pembayaran via
Internet/ Mobile
Banking Muamalat

•
•
•
•
•
•
•
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Pilih menu pembayaran
Pilih menu Virtual Account
Masukan ID Pelanggan (isi dengan nomor virtual account)
Klik “Next” (akan muncul konfirmasi data pelangan dan data tagihan)
Isi Nominal transaksi dan akan muncul konfirmasi pembayaran
Tekan “bayar”
Masukan mpass code (untuk internet banking ) atau TIN (untuk Mobile banking)

Pembayaran via
Internet/ Mobile
Banking lain

•
•
•
•
•
•
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Pilih menu transfer Antar Bank
Pilih Bank Tujuan (Bank Muamalat Indonesia)
Masukan nomor rekening tujuan (isi dengan nomor virtual account)
Masukan nominal yang akan dibayar
Masukan nama penerima (isi dengan nama putra/putri Bapak/Ibu)
Tekan “Bayar” untuk mengonfirmasi pembayaran

Pembayaran via
Aplikasi OVO

•
•
•
•
•
•
•
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Buka aplikasi OVO dan pilih menu “Transfer”
Pilih Menu ‘Ke Rekening Bank”
Bank tujuan pilih bank Muamalat
Nomor rekening diisi dengan nomor Virtual Account
Masukan nominal transfer sesuai tagihan yang tertera di www.nvp.ppwalisongo.id
Masukan nama penerima (isi dengan nama putra/putri Bapak/Ibu)
Tekan “Lanjutkan” dan konfirmasi dengan klik tombol “Transfer”

Catatan: Pastikan Anda telah melakukan upgrade akun OVO dari basic ke premier

Pembayaran via
GO-PAY GOJEK
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•
•
•
•
•

Buka aplikasi Gojek
Pada kotak biru “Gopay”, pilih tombol “Lainnya” atau “More” (Ingg)
Pilih menu “Tarik” atau “Withdraw” (Ingg)
Klik “Tambahin Bank Lain” atau “Add Another Bank” (Ingg)
Nama bank diisi dengan Bank Muamalat, nama akun bank diisi dengan nama putra/putri Bapak/
Ibu, dan nomor rekening bank diisi dengan nomor virtual account (16 digit), klik tombol “Save”
• Pilih akun rekening VA putra/ putri Bapak Ibu yang telah ditambahkan, masukkan nominal
penarikan sesuai jumlah tagihan di www.nvp.ppwalisongo.id, dan klik “Tarik”
• Tekan “Konfirmasi” untuk mengonfirmasi pembayaran.
Catatan: Pastikan Anda telah melakukan upgrade akun Gopay

THANK YOU

Call Center
Kantor Keuangan

We will do our best to do better!

Putra: 0857 8599 5606
(WhatsApp/ SMS/ Telp)
Putri: 0852 3361 0027
(WhatsApp)

