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Saat akan memebeli motor baru, tentu Anda memiliki beberapa pertimbangan, seperti kebutuhan, jenis
motor, ataupun tipe motor yang Anda inginkan. Namun untuk Anda yang ingin membeli motor secara kredit
ada hal lain yang perlu Anda perhatikan, yaitu tempat anda mengajukan pembiayaan motor tersebut.
FIFASTRA adalah bagian dari FIFGROUP, perusahaan yang bergerak di bidang pembiayaan motor Honda.
Bersama FIFASTRA, Anda dapat mewujudkan motor impian Anda dengan aman karena FIFGROUP sudah
tercatat dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Untuk membantu Anda mengajukan kredit motor melalui FIFASTRA, simak syaratnya!
Siapkan KTP Anda sebagai dokumen yang perlu Anda lampirkan. Data ini akan di cek kebenarannya
sehingga keamanan data Anda akan terjaga. Khusus Anda yang telah berkeluarga, siapkan pula KTP
pasangan Anda sebagai dokumen pendukung pengajuan Anda.
Siapkan juga Kartu Keluarga (KK) Anda sebagai dokumen lain yang perlu Anda lampirkan. Sama
dengan KTP, dokumen ini akan di cek kebenarannya untuk memastikan keamanan data Anda dan
ketepatan pengambilan data.
Segera Ajukan kebutuhan pembiayaan Motor Honda Anda melalui Dealer terdekat, ataupun secara
online melalui website ( https://www.fifgroup.co.id/fifastra ), melalui Aplikasi MOXA, Aplikasi
FIFADA dan Aplikasi FMC
Setelah pengajuan, ikut proses sesuai informasi yang diberikan oleh petugas dari FIFGROUP, agar
pengajuan Anda dapat disetujui dan Motor impian segera di genggaman.
Tidak sulit bukan persyaratan kredit motor Honda di FIFASTRA?
Setelah melakukan pengajuan dan disetujui, tentu Anda harus mengetahui bagaimana membayarkan
angsuran motor FIFASTRA bukan? Pembayaran angsuran juga semakin praktis, Anda bisa langsung
membayar melalui Astrapay, 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 di seluruh Indonesia
Bagaimana sudah siap memiliki Motor Honda Impian Anda?
Anda sudah melakukan pengajuan motor? Cek status kontrak FIFGROUP Anda menggunakan aplikasi
FIFGROUP MOBILE CUSTOMER (FMC) dengan download di sini
https://fifgroup.page.link/DownloadFMC

