DANASTRA

Pinjaman Biaya Pendidikan Bisa Menjadi Solusi
untuk Melanjutkan Kuliah

Tidak ada biaya bukan menjadi alasan untuk tidak melanjutkan pendidikan. Sekarang ini, pinjaman biaya
pendidikan bisa menjadi solusi yang tepat untuk melanjutkan kuliah.
Meskipun pendidikan adalah hal yang penting, biaya yang dibutuhkan untuk mendapatkan pendidikan
tersebut tidaklah kecil. Karena itu, jika Anda ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi
seperti kuliah S1/S2 Anda harus menyiapkan dana yang lebih banyak.
Dengan mengajukan pinjaman biaya pendidikan, Anda bisa mendapatkan beberapa keuntungan tersendiri.
Contohnya:
1. Anda bisa menggunakan uang tersebut untuk membayar uang pangkal/uang biaya semester kuliah
terlebih dahulu sebelum melakukan pelunasan. Karena pelunasan dilakukan setiap bulan, maka uang
yang harus Anda keluarkan akan menjadi lebih kecil.
2. Menyicil biaya kuliah bisa jadi lebih menguntungkan jika mengingat situasi pandemi yang terjadi saat
ini. Anda jadi tidak perlu menguras tabungan dan bisa lebih mengontrol pengeluaran Anda setiap
bulannya.

Sayangnya, calon pelajar Indonesia tidak bisa mengajukan pinjaman uang ke bank untuk melanjutkan
pendidikannya. Hal ini dikarenakan oleh kebijakan bank yang hanya menyetujui permohonan kredit jika
pemohon sudah mempunyai sumber penghasilan. Namun, Anda tidak perlu khawatir. Anda tetap bisa
melanjutkan kuliah dengan menggunakan pelayanan DANASTRA!
DANASTRA adalah merk usaha dari FIFGROUP yang bergerak di bidang pembiayaan multiguna. Dengan
DANASTRA, Anda tidak perlu ribet ketika akan mengajukan pinjaman untuk biaya kuliah. Anda hanya
perlu membawa dokumen berupa KTP, KK, dan BPKB.
Setelah Anda mempunyai semua dokumen yang dibutuhkan, Anda hanya perlu melewati beberapa langkah:
1.
2.
3.
4.

Datang ke outlet/rekanan FIFGROUP.
Mengajukan pembiayaan.
Pihak DANASTRA akan melakukan verifikasi atas permohonan Anda.
Jika sudah terverifikasi, permohonan Anda akan disetujui dan dana akan segera turun.

Untuk membayar angsuran setiap bulannya, Anda juga tidak perlu repot! Pembayaran angsuran
DANASTRA bisa dilakukan melalui ATM (BCA, BRI, OCBC/NISP, PermataBank, BTN, BNI, dan
Mandiri), Kantor Pos, Agen Pospay, Alfamart, Alfamidi, Alfaexpress, Lawson, Indomaret, KIPO, dealer
motor Honda yang memiliki kasir FIFGROUP, dan semua kantor cabang FIFGROUP di Indonesia.
Jika mempertimbangkan semua hal di atas, tentu saja DANASTRA menjadi solusi yang paling tepat, mudah
dan aman untuk Anda yang mau melanjutkan pendidikan!

