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beban rekening.
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Selesai pembayaran akan diberikan bukti pembayaran dari bank dan
terupdate menjadi terbayar/PAlD.
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Alternatif Channel 2 : Melalui Mesin ATM BNI 46
Masukkan kartu ATM danproses sampai dengan menu transaksi'
pitit ,,,"nu pembayaran, pitit Uniu"oitur, riasukkan kode universitas diikuti nomor Mahasiswa untuk
mahasiswa lama dan untui mahasiswa baru menggunakan Nomor Tes (ISI Yk' Kode 9060 )'
Ｏよ

jumlah tagihan'
Muncul Perguruan Tinggi, nama dan identitas Mahasiswa dan
tagihan tersebut, maka lakukan
pembayaran
untuk
mencukupi
pada
rekening
i","tun aipl,if.un dan-a-

pembayaran.
yang berupa kertas receipt'
Setelah transaksi berhasil akan mendapatkan bukti pembayaran dari mesin ATM
transaksi rekening, dapat
dalam
receipt tidak terc€tak, namun transakii telah teradministrasi
Jit,
dikoordinasikan di BNI terdekatdengan menunjukkan Buku Tabungan'
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3. Alternatif Channel 3 : Melalui Internet Banking Personal
a. Pastikan rekening telah diaktifkan untuk bertransaksi (financial) mengunakan inlemet banking.
Nomor
b. Pilih menu Pembayaran - Biaya Pendidikan - Pembayaran - Pilih Perguruan Tinggi - Masukkan
Tes
Mahasiswa untuk mahasiswa iama sedangkan untuk mahasiswa baru menggunakan Nomor
proses pembayaran.

Demikian pengumuman ini disampaikan, agar dapat dilaksanakan dengan baik'
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