
Kunjungi rsd-admc.flywire.com, lalu masukkan negara asal Anda dan 
jumlah pembayaran di Ringgit Malaysia.

Tinjau opsi pembayaran yang disediakan dalam mata uang lokal Anda, 
dan pilih metode yang Anda sukai. Opsi termasuk transfer bank lokal di negara 
asal Anda, kartu debit/kredit, pembayaran elektronik, atau opsi lokal lainnya.

Masukkan informasi dasar Anda untuk memudahkan identifikasi 
pembayaran Anda oleh rumah sakit.

Ikuti instruksi yang diberikan untuk melakukan pembayaran melalui 
metode yang Anda pilih.
TRANSFER BANK: Transfer dana Anda secara lokal dari bank mana saja 
di negara asal Anda. Tidak ada biaya transfer internasional.
KARTU DEBIT/KREDIT: Masukkan detail kartu Anda secara online untuk 
menyelesaikan pembayaran Anda dalam mata uang lokal Anda.

Terima pemberitahuan email dan SMS di setiap langkah, termasuk 
konfirmasi saat pembayaran Anda telah dikirim ke rumah sakit. Anda 
juga dapat melacak pembayaran Anda online 24/7.
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CARA MELAKUKAN PEMBAYARAN (UNTUK PASIEN INTERNASIONAL)

Membayar Rumah Sakit Ara Damansara dengan Flywire memang aman, cepat dan mudah. 
Ikuti langkah-langkah berikut ini untuk membuat pembayaran Anda:

1. MEMULAI

2. PILIH METODE PEMBAYARAN

3. MASUKKAN DETAIL ANDA

4. LAKUKAN PEMBAYARAN

5. LACAK DAN KONFIRMASI

UNTUK MEMULAI PEMBAYARAN ANDA  
Kunjungi rsd-admc.flywire.com atau 

scan QR code

Transfer Bank 
Dalam Negeri

Kartu 
Debit/Kredit



MANFAAT MENGGUNAKAN FLYWIRE

Dipercayai oleh ribuan pasien di seluruh dunia, Flywire adalah cara teraman dan 
paling mudah untuk melakukan pembayaran internasional kepada penyedia layanan 
kesehatan di seluruh dunia.

Flywire meningkatkan pengalaman pasien dengan membuat proses pembayaran aman, 
mudah, dan transparan.

Pengalaman pembayaran 
multibahasa kami yang spesifik 

negara menawarkan opsi 
pembayaran lokal seperti 

transfer bank, kartu debit / 
kredit, dan e-wallet.

Kami melindungi pembayar dari 
biaya tersembunyi dengan 

menawarkan metode pembayaran 
di mata uang lokal dan 

mengurangi biaya bank perantara 
di seluruh dunia.

Pasien dapat memilih untuk 
menerima pemberitahuan di 

setiap tahap proses dan melacak 
pembayaran 24/7 melalui online, 

SMS, atau email.

Dukungan multibahasa kami 
sepanjang waktu (melalui telepon, 

email, dan online chat) tersedia 
untuk menjawab pertanyaan.

Pertanyaan?

Untuk dukungan Flywire, kunjungi: flywire.com/support atau 
email: support@flywire.com




