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Dapatkan pembiayaan syariah yang sesuai Dewan Syariah Nasional MUI lewat AMITRA! Dengan
AMITRA, Anda bisa mengajukan pembiayaan haji, umroh, pembiayaan emas secara syariah, atau bahkan
pengajuan qurban dan aqiqah.
AMITRA adalah layanan pembiayaan syariah dari FIFGROUP. AMITRA juga sudah diatur sesuai dengan
fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional MUI serta diawasi langsung oleh Otoritas Jasa Keuangan.
Anda juga bisa mendapatkan layanan pembiayaan yang sesuai syariah untuk berbagai hal seperti:
? Perjalanan umroh
Melakukan ibadah umroh tentu saja menjadi impian umat Muslim. Dengan AMITRA, Anda bisa

mendapatkan pembiayaan untuk melakukan ibadah umroh yang sesuai dengan syariah.
Hanya dengan dokumen berupa KTP dan Kartu Keluarga (KK), Anda bisa mengajukan pembiayaan untuk
berangkat umroh! Tidak hanya itu, AMITRA juga memperbolehkan Anda untuk melakukan pembayaran
angsuran setelah Anda pulang dari perjalanan umroh. Jadi, Anda tidak perlu menunggu terlalu lama untuk
mewujudkan impian Anda berangkat ke tanah suci.
? Perjalanan haji
Selain berangkat umroh, tentu banyak umat Muslim yang juga ingin menunaikan ibadah haji. AMITRA akan
membantu Anda mewujudkan mimpi Anda melalui pembiayaan syariah.
Untuk melakukan perjalanan haji, Anda hanya membutuhkan dokumen berupa KTP dan Kartu Keluarga
(KK). Setelah mengajukan pembiayaan, Anda bisa melakukan perjalanan haji dan melakukan pelunasan
angsuran setelah Anda pulang dari tanah suci. Praktis bukan?
? Pembelian emas ANTAM
Investasi emas adalah salah satu investasi paling aman yang bisa Anda lakukan. Sekarang, Anda bisa
melakukan pembelian emas dengan pembiayaan syariah dengan lebih aman dan sesuai syariah lewat
AMITRA. Dengan mengajukan pembiayaan emas lewat AMITRA, Anda akan mendapatkan emas langsung
dari ANTAM yang sudah teruji keaslian dan kemurniannya.
? Qurban dan Aqiqah
AMITRA juga bisa Anda manfaatkan untuk acara qurban dan aqiqah. Lewat AMITRA, Anda bisa
mendapatkan pembiayaan yang sudah sesuai dengan syariah untuk merayakan hari-hari spesial seperti
aqiqah untuk buah hati atau qurban yang dilakukan setiap setahun sekali.
Setelah mengajukan pembiayaan, Anda juga tidak perlu repot ketika melakukan pembayaran angsuran. Anda
bisa melakukan pembayaran di berbagai tempat seperti ATM (BCA,BRI, OCBC/NISP, PermataBank, BTN,
BNI, Mandiri), Kantor Pos, Agen Pospay, Alfamart, Alfamidi, AlfaExpress, Lawson, Indomaret, KIPO,
Dealer motor Honda yang memiliki kasir FIFGROUP, serta seluruh kantor cabang FIFGROUP yang ada di
Indonesia.
Karena itu, tunggu apa lagi? Segera kunjungi fifgroup.co.id/amitra dan wujudkan mimpi Anda dengan
pembiayaan syariah AMITRA!

