
NETSPAY மூலம் உங்கள் பணம் செலுத்துங்கள் “iakaba APP" பயன்படுத்துவதன் நன்மைகள்

6275 6786

abucantona@hotmail.com+65 9295 7659

எங்களை தொடர்பு கொள்ள: 

Iakaba Exchange
Pte Ltd

இப்போது "iakaba" மொபைல் பயன்பாட்டை பதிவிறக்கவும்.

The remittance service in the Iakaba
application is brought to you by SlideSG Pte Ltd.

"SEND OVERSEAS" என்பதைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்.
Masukkan jumlah & 
pilih masa penghantaran
& kaedah pengumpulan pilihan

அனுப்ப வேண்டிய பெறுநரைத் 
தேர்ந்தெடுக்கவும்.

விவரங்களை உறுதிசெய்து 
NETSPAY ஐத் தேர்வுசெய்க

பணம் அனுப்ப SLIDE ஐத் தள்ளவும். பணம் அனுப்புவதை உறுதிப்படுத்த 
"OK" என்பதைத் தட்டவும்

உங்கள் கட்டணத்தை உள்ளிட்டு 
உறுதிப்படுத்த NETSPAY திறக்கும்

"TRANSFER" என்பதைத் தட்டவும் 
மற்றும் அனுப்பப்பட்ட தொகையை
உள்ளிடவும்

நீங்கள் முடித்துவிட்டீர்கள்.

உங்கள் STATUS ஐத் தெரிந்துகொள்ள 
TRANSACTION & UPDATES ஐ பார்க்கவும்

உங்கள் கைதொலைபேசி 
மூளம் உங்கள் வீட்டுக்கு பணம்
அனுப்ப முடியும்்

பாதுகாப்பான மற்றும் 
பத்திரமான சேவை.

24 மணிநேர சேவை.

விரைவு, 
ஆன்லைன் சரிபார்ப்பு.

உடனடி அணுகல:



தொடங்கவும்
 

“IAKABA APP" ஐ Google Play Store 
அல்லது Apple App Store இல் 
Download  செய்யவும் அல்லது கீழே 
கொடுக்கப்பட்டுள்ள "QR" 
குறியீட்டை ஸ்கேன் செய்யுங்கள் 
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படி 2
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படி 1:  “IAKABA APP" ஐ பதிவிறக்கம் 
செய்து உங்கள் கணக்கை தொடங்கவும் 

 

“IAKABA APP" ஐ Download செய்ய
 இந்த குறியீட்டை ஸ்கேன் செய்யுங்கள்

“IAKABA APP" ஐ திறந்து 
படி 2 ஐப் பின்பற்றவும்!

"slide  WALLET" ஐ "TOPUP" செய்ய பின்வரும் 
விருப்பங்களில் ஏதேனும் ஒன்றை தேர்வு செய்யவும்

படி 3
"REMITTANCE REGISTRATION FORM" எவ்வாறு பூர்த்தி 
செய்வது என்பதற்கான படிகள

உங்கள் பணம் அனுப்பும் பதிவை 
முடிக்க "REGISTER NOW" என்பதைத் 
தேர்ந்தெடுக்கவும்

உங்கள் "ID TYPE" ஐ தேர்வு செய்த 
பிறகு அதற்கான  "DOCUMENTS" 
ஐ சேர்க்கவும் .

எல்லாவற்றையும் ஒரு முறை சரிபார்த்து, 
"SUBMIT" என்பதைக் கிளிக் செய்க

"SUBMIT"  செய்த பிறகு நீங்கள் 
பணம் அனுப்புவதற்கு 
தொடரலாம்!

நீங்கள் பணம் அனுப்பும் 
நாட்டைத் தேர்வுசெய்க.

நீங்கள் அனுப்ப விரும்பும் 
தொகையை உள்ளிடவும். 
உங்கள் பணம் பெரும் முறை 
மற்றும் உங்கள் விநியோக
நேரத்தை தேர்வு செய்யவும்.

சொன்ன நாட்டில் பணத்தைப்
 பெறும்  நபரை தேர்வுசெய்க.

சலுகைகளை பெற எங்களது 
"Promocode " , "REMITHOME" 
ஐ உள்ளிடவும்!

பணம் செலுத்த "SLIDE" ஐ 
தள்ளவும் மற்றும் உங்கள் 
"PASSWORD" உள்ளிடவும்.

குறும்செய்தி மூலம் பெறப்பட்ட உங்கள் OTP ஐ உள்ளிடவும்.

உங்களது "Process" முடிந்தது ! 
உங்கள்  "STATUS"  ஐ அடிக்கடி 
சரிபார்க்கவும்!

படி 4
பின்வரும் எளிதான படிகளுடன் 
வெளிநாடுகளுக்கு உங்கள் பணத்தை அனுப்பவும்.
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7-ELEVEN STORES IBANKING ATM TRANSFERS CASH @ PHYSICAL
STORES


