
 Catatan Penting:  

Harap membaca ketentuan-ketentuan di bawah ini sebelum Anda melakukan 

deposit/withdrawal dengan Fasapay.  

1. Jam kerja customer support Hirose Financial adalah Senin – Jumat pukul 08:00 – 15:30 

WIB.  

 

2. Dana deposit Anda akan dikreditkan ke dalam akun trading Anda secara instan. 

 Untuk platform Lion Trader, pemrosesan melalui sistem mungkin akan memakan waktu. 

Mohon hubungi kami agar kami bisa proses dengan lebih cepat. 

 

3. Jika Anda melakukan deposit dalam Rupiah (IDR) maka Hirose akan memproses 

withdrawal Anda dalam Rupiah (IDR) ke akun Fasapay Anda. Sama halnya jika deposit 

dilakukan dalam USD maka withdrawal Anda juga dilakukan dalam USD.  

 

4. Deposit dalam Rupiah (IDR) akan dikonversi ke USD sesuai dengan harga rate harian 

Bank Mandiri kemudian dikreditkan ke akun trading Anda. Berlaku pula halnya saat 

melakukan withdrawal ke akun Fasapay Anda. *Harga rate dapat berubah tanpa 

pemberitahuan.  

 

5. Jika mata uang pada akun trading Anda adalah EUR atau GBP, Hirose akan 

mengkonversi dana Rupiah (IDR) Anda ke mata uang yang sesuai dengan akun trading 

Anda harga rate harian Bank Mandiri. *Harga rate dapat berubah tanpa pemberitahuan.  

 

6. Perhatikan bahwa saat mengkonversi dana Rupiah (IDR) Anda ke US Dollars (USD), 

harga rate dipilih berdasarkan hari dimana Hirose melakukan proses kredit ke akun trading 

Anda (bukan hari dimana Anda melakukan deposit). Hal ini juga berlaku untuk proses 

withdrawal.  

 

7. Jika Anda mengajukan withdrawal sebelum jam 8:00 WIB maka withdrawal Anda akan 

diproses hari itu juga. Sabtu & Minggu libur. 

*Pengajuan withdrawal setelah lewat jam 8:00 WIB akan diproses di hari kerja berikutnya 

mulai dari jam 8:00 WIB. Sabtu & Minggu libur. 

 

8. Jika Anda melakukan deposit kurang dari batas minimal deposit yang telah ditentukan 

(minimal $10), Hirose tidak akan langsung mentransfer dana Anda ke akun trading Anda 

sampai batas minimal deposit telah dipenuhi.  



Limit Jumlah Deposit dan Withdrawal  

http://hiroseuk.com/id/pdf/deposit-withdrawal_fasapay_id.pdf  

Biaya Transaksi dan Limit Transaksi  

https://www.fasapay.co.id/id/features/limitFee  

Petunjuk Top-Up  

https://www.fasapay.co.id/service/topup  

Petunjuk Deposit ke Hirose (baca petunjuk No 3)  

http://hiroseuk.com/id/landing/fasapay/  

Sistem Pembayaran Online Indonesia yang menyediakan transaksi instan, nyaman dan 

aman.  

FasaPay adalah Sistem Pembayaran Online, produk dari PT Fasa Centra Artajaya, yang 

berlokasi di Indonesia. FasaPay menyediakan jasa pembayaran online untuk beragam 

tujuan seperti toko baju online, buku, elektronik, dan lainnya dimana telah menjalin afiliasi 

dengan FasaPay. Anggota FasaPay dapat belanja secara online pada toko-toko online dan 

bertransaksi secara cepat dan aman.  

Sistem pembayaran ini memberikan keamanan penuh pada transaksi online Anda dan 

menjamin untuk tidak memberikan data Anda ke pihak ketiga. Transaksi top-up dan redeem 

dalam FasaPay diproses dengan sistem transfer antar bank, sehingga trafik transaksi dana 

bebas dari segala macam penipuan. 


