
Alternatif Dana Talangan UKT dari Danacita

I. Pilihan Opsi Pembayaran Bulanan Yang Lebih Terjangkau

Menindaklanjuti kerja sama antara Danacita dengan UIN Raden Mas Said
Surakarta, Danacita memberikan solusi Dana Talangan bagi mahasiswa S1, S2, S3,
dengan alternatif pembayaran bertahap mulai dari 6 (enam) bulan hingga 24 (dua
puluh empat) bulan. Pembayaran bulanan langsung dibayarkan oleh mahasiswa
kepada Danacita termasuk biaya platform dan biaya pengajuan Danacita seperti
tabel contoh simulasi di bawah ini:

Biaya UKT Pembayaran Bulanan
6 Bulan

Pembayaran Bulanan
12 Bulan

Rp. 2.000.000 369.330 201.660

Rp. 3.000.000 554.000 302.500

Rp. 4.000.000 738.660 403.330

II. Link Pendaftaran Danacita dan Contact Person Danacita
Pendaftaran dapat dimulai dengan mengunjungi link danacita.co.id/s/uinrms-daftar
,apabila memerlukan informasi lebih lanjut dapat menghubungi team Customer
Success Danacita melalui WhatsApp berikut 0877-3990-9071

Tentang Danacita
Danacita, platform pembiayaan pendidikan yang bertujuan untuk memperluas akses pendidikan tinggi dan pelatihan di Indonesia merupakan salah
satu anak perusahaan ErudiFi, perusahaan berbasis teknologi dengan misi membangun masa depan yang lebih cerah untuk anak-anak muda se-Asia
Tenggara. Sejak berdiri di tahun 2018, Danacita telah berhasil memberikan solusi pembiayaan bagi pelajar untuk dapat kuliah di kampus pilihan
mereka dengan lebih dari 100 pilihan kampus di seluruh Indonesia. Danacita juga telah berizin dan diawasi sebagai platform P2P (peer to peer)
lending di Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

https://danacita.co.id/s/uinrms-daftar


Alternatif Dana Talangan SPP dari Danacita

I. Pilihan Opsi Pembayaran Bulanan Yang Lebih Terjangkau

Menindaklanjuti kerja sama antara Danacita dengan UIN Raden Mas Said
Surakarta, Danacita memberikan solusi Dana Talangan bagi mahasiswa jenjang S2
dan S3, dengan alternatif pembayaran bertahap mulai dari 6 (enam) bulan hingga
24 (dua puluh empat) bulan. Pembayaran bulanan langsung dibayarkan oleh
mahasiswa kepada Danacita termasuk biaya platform dan biaya pengajuan
Danacita seperti tabel contoh simulasi di bawah ini:

Biaya SPP Pembayaran Bulanan
6 Bulan

Pembayaran Bulanan
12 Bulan

Rp. 8.000.000 1,477,330 806,660

Rp. 10.000.000 1,716,660 1,008,330

Rp. 15.000.000 2,770,000 1,512,500

II. Link Pendaftaran Danacita dan Contact Person Danacita
Pendaftaran dapat dimulai dengan mengunjungi link danacita.co.id/s/uinrms-daftar
,apabila memerlukan informasi lebih lanjut dapat menghubungi team Customer
Success Danacita melalui WhatsApp berikut 0877-3990-9071

Tentang Danacita
Danacita, platform pembiayaan pendidikan yang bertujuan untuk memperluas akses pendidikan tinggi dan pelatihan di Indonesia merupakan salah
satu anak perusahaan ErudiFi, perusahaan berbasis teknologi dengan misi membangun masa depan yang lebih cerah untuk anak-anak muda se-Asia
Tenggara. Sejak berdiri di tahun 2018, Danacita telah berhasil memberikan solusi pembiayaan bagi pelajar untuk dapat kuliah di kampus pilihan
mereka dengan lebih dari 100 pilihan kampus di seluruh Indonesia. Danacita juga telah berizin dan diawasi sebagai platform P2P (peer to peer)
lending di Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

https://danacita.co.id/s/uinrms-daftar

