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Adira Finance Meningkatkan Kerjasama Dengan Adira Insurance dengan 

Menandatangani “Distribution Agreement” 
 

 

27 September 2018 - PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk (“Adira Finance”) mengumumkan bahwa 
pada hari ini telah ditandatangani “Distribution Agreement” antara Adira Finance dengan PT Asuransi 
Adira Dinamika (“Adira Insurance”), yang mana dengan kesepakatan baru ini akan memperkuat 
kerjasama yang sudah terjalin antara kedua belah pihak sejak lama. 
 
Terkait dengan kerjasama ini, Bapak Hafid Hadeli selaku Direktur Utama Adira Finance menjelaskan 
lebih lanjut, “Penandatanganan Distribution Agreement akan memberikan akses yang luas bagi para 
konsumen, mitra usaha dan pemangku kepentingan lain dari Adira Finance kepada produk-produk 
asuransi terbaik yang berkelas dunia dan memberikan peluang-peluang usaha tambahan bagi Adira 
Finance guna memberikan pelayanan yang lebih komprehansif”. 
 
Rencana perubahan pemegang saham mayoritas Adira Insurance tidak akan berdampak pada 
layanan kepada konsumen Adira Finance. Kegiatan operasional Adira Finance tetap berjalan seperti 
biasa.  
 
Kerjasama ini akan efektif berlaku setelah semua persyaratan dan persiapan teknis selesai dilakukan. 
 
 
 

TentangAdira Finance 

PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk (Adira Finance) didirikan pada tahun 1990 dan mulai beroperasi 

pada tahun 1991. Sejak awal, Perusahaan telah berkomitmen untuk menjadi perusahaan yang 

terbaik dan terkemuka di sektor pembiayaan yang melayani pembiayaan beragam merek dan produk, 

baik untuk sepeda motor maupun mobil, baru maupun bekas, pembiayaan durables dan multiguna. 

Saat ini, kepemilikan saham Bank Danamon di Adira Finance adalah sebesar 92,07% dan sisanya 

adalah saham publik. Dengan didukung lebih dari 19 ribu karyawan dan 450 jaringan usaha yang 

tersebar di berbagai daerah di Indonesia, Adira Finance saat ini melayani lebih dari 2,9 juta nasabah 

aktif dengan jumlah piutang pembiayaan yang dikelola sebesar Rp47,0 triliun.  Adira Finance saat ini 

menguasai pangsa pasar 11,9% untuk sepeda motor baru dan 4,9% untuk mobil baru. Info 

selengkapnya tentang Adira Finance dapat diakses lewat portal perusahaan www.adira.co.id 
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