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Aqiqah ialah bentuk ucapan syukur atas kelahiran sang buah hati dalam agama Islam dengan adanya
pengurbanan hewan. Hukumnya, Aqiqah sendiri merupakan sunnah muakkad atau sunah yang harus
diutamakan.
Karena diiringi dengan biaya proses kelahiran, biaya aqiqah dapat menjadi hambatan untuk pasangan muda
bisa melaksanakan Aqiqah. Namun, tak perlu khawatir karena semuanya bisa dibantu oleh AMITRA. Apa
itu AMITRA ?

AMITRA merupakan Brand Pembiayaan Syariah untuk unit usaha FIFGROUP dan PT Sharia Multifinance
Astra. Semua produk pembiayaan AMITRA menggunakan akad berbasis syariah yang sesuai dengan Fatwa
Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dan telah mengikuti standar regulasi yang dikeluarkan
oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Produk pembiayaan syariah AMITRA antara lain yaitu aqiqah, emas
logam mulia, pemorsian haji reguler, haji khusus, umrah, qurban, serta pembiayaan syariah lainnya
Persyaratan yang Mudah
Apabila Anda memutuskan untuk menggunakan AMITRA, persyaratannya pun sangat mudah dan cepat.
Karena hanya membutuhkan KTP, Anda sudah bisa memilih beragam paket Aqiqah yang diinginkan serta
melaksanakan Aqiqah sesuai dengan syariat Islam, baik sebelum maupun sesudah angsuran selesai.
Pembiayaan Aqiqah bersama AMITRA juga bisa dilakukan tanpa adanya DP dan angsurannya pun juga
ringan. Bagi Anda yang berdomisili di Jakarta, bisa langsung mendatangi kantor cabang FIFGROUP
maupun Rumah Aqiqah untuk memilih berbagai paket yang ditawarkan.
Bekerja Sama dengan Rumah Aqiqah
Kemudahan lainnya yang bisa dirasakan oleh pelanggan ialah dengan adanya kerja sama dengan Rumah
Aqiqah. Kerja sama yang terjalin tersebut merupakan solusi bagi pelanggan yang ingin melaksanakan
Aqiqah dengan cara pembiayaan.
Kredibilitas dari Rumah Aqiqah sendiri juga tak perlu Anda khawatirkan, karena sudah berpengalaman
melayani lebih dari 7.260 konsumen dan total hewan 11.000 ekor.
Apakah terpikirkan untuk melaksanakan Aqiqah sebagai bentuk ucapan syukur kepada Allah akan kelahiran
bayi Anda? Hal tersebut bisa terwujudkan dan rasakan kemudahannya bersama AMITRA.
Cukup memerlukan KTP dan semuanya bisa terlaksana melalui online, tanpa DP, serta tanpa jaminan.
Segala proses Aqiqah akan terasa lebih mudah bersama AMITRA.

