Cara Pembayaran di Digitalpedia
Setelah Anda memilih produk-produk di Digitalpedia, seluruh transaksi yang harus dibayar
akan tercatat dan tertera di invoice. Selanjutnya Anda tinggal melakukan pembayaran sesuai
besaran angka yang tertera di invoice tersebut.
 Proses pembayaran di Digitalpedia dilakukan dengan cara transfer ke rekening bank
berikut ini:
Nama bank :
Atas Nama :
Nomor Rek :

 Simpan bukti/record transfer bank dan segera lakukan konfirmasi dengan cara masuk ke
fitur konfirmasi Digitalpedia.
 Setelah konfirmasi diterima, Anda akan mendapatkan notifikasi atau pemberitahuan
tentang status pembayaran di akun Digitalpedia Anda .
 Selanjutnya Digitalpedia akan mengirimkan link download untuk mengunduh produk
digital yang Anda beli. Hubungi Admin Digitalpedia jika link download yang diberikan tidak
bekerja atau konten yang diunduh ternyata tidak sesuai dengan yang diinginkan.
 Digitalpedia tidak memberlakukan sistem refund atau pengembalian dana atas produkproduk yang telah dibeli. Untuk itu segala hal yang berkaitan dengan klaim atau complain
yang berkaitan dengan kualitas produk, pelanggaran hak cipta, lisensi, atau garansi,
sepenuhnya menjadi tanggung jawab penjual. Silakan menghubungi Digitalpedia untuk
penyelesaian lebih lanjut.

Jika Terjadi Kelebihan Pembayaran
Jika dana yang Anda transfer jumlahnya melebihi total harga yang tertera di invoice, maka
akan ada kelebihan dana di saldo Digitalpedia Anda. Berikut adalah beberapa hal yang bisa
dilakukan jika terjadi kelebihan saldo.
 Setiap kelebihan saldo Anda akan tercatat di akun Digitalpedia pembeli.
 Anda bisa menggunakan sisa atau kelebihan saldo untuk membeli produk Digitalpedia
selanjutnya.
 Jika ternyata produk lanjutan yang dibeli harganya lebih besar dari jumlah saldo yang
dimiliki, Anda tinggal menambahkan atau mentransfer biaya kekurangannya ke rekening
Digitalpedia. Selanjutnya Anda dapat melakukan komfirmasi pembayaran dengan
melampirkan record transfer dan penjelasan tambahan di kolom keterangan.
 Selain dibelikan produk Digitalpedia lain, Anda juga bisa menarik sisa dana tersebut
dengan cara melakukan konfirmasi penarikan dana ke admin Digitalpedia.
 Permohonan penarikan dana dapat dilakukan setiap hari Senin – Jumat, pukul 09.00 –
16.00* dan dana akan ditransfer dalam waktu 1x24 jam*

Jika Terjadi Kekurangan Pembayaran
Jika dana yang Anda transfer kurang, silakan untuk melakukan langkah-langkah berikut ini:
 Transfer kekurangan dana ke rekening Digitalpedia.
 Lakukan konfirmasi pembayaran dengan menuliskan jumlah dana yang ditransfer dan
sertakan bukti atau nomor record transfer di kolom yang tersedia.
 Sertakan penjelasan di kolom keterangan bahwa Anda telah mentransfer sisa dana untuk
pembelian produk Digitalpedia.

Pembayaran Komisi Affiliate
 Affiliate akan mendapatkan komisi dari setiap pengunjung yang membeli produk
Digitalpedia dari link afiliasi.
 Affilliate wajib mengisi data rekening pribadi (bank account) untuk kepentingan transaksi
dan transfer komisi di Digitalpedia.
 Komisi yang didapatkan bisa diperoleh dari semua produk, termasuk produk digital
miliknya sendiri (jika affiliate juga termasuk penjual di Digitalpedia).
 Besaran komisi tiap produk berbeda-beda tergantung kebijakan masing-masing penjual di
Digitalpedia.
 Penambahan jumlah komisi akan terus tercatat di akun afiliasi dan bisa ditarik atau
dicairkan sewaktu-waktu ke rekening affiliate.
 Pencairan komisi bisa dilakukan jika saldo affiliate telah mencapai minimal Rp50.000,00*
 Penagihan bisa dilakukan di hari kerja Senin – Jumat, pukul 09.00 – 16.00* dan dana akan
ditransfer dalam waktu 1x24 jam*
 Komisi afiliasi juga dapat digunakan untuk membeli produk-produk digital atau layanan
yang terdapat di Digitalpedia.
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