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CONSUMER BANKINg

Danamon Lebih
Danamon LEBIH percaya bahwa setiap usaha, setiap rupiah, atau 
setiap hal kecil apapun berarti. Oleh karena itu Danamon LEBIH 
berusaha untuk menghargai uang Anda, lebih dari siapapun. 
Nikmati fitur dari Tabungan Danamon LEBIH: 
•		 Bebas	Biaya	Administrasi	
•		 Transfer	Lebih	Murah	dan	Bebas	Tarik	Tunai	
•		 Gratis	Asuransi	Jiwa	Rp10	Juta	untuk	6	Bulan	Pertama	
•		 Fitur	Transaksi	Terkini	(Mobile	banking,	Internet	banking,	ATM,	

SMS Banking, Hello Danamon dll) 

FlexiMAX
Tabungan premium yang memberikan 9 keuntungan
bernilai lebih dari Rp10 juta per tahun:
1.  Bebas biaya transfer RTGS/SKN/Kliring
2.  Bebas biaya administrasi
3.  Bebas biaya tarik tunai ATM di luar negeri (dengan
 jaringan Maestro)
4.  Bunga menarik
5.  Bebas akses ke Executive airport lounge
6.  Bebas laporan harian melalui fax (Hello Danamon-
 IVR)
7.  Bebas antri di cabang
8.  Business Card dengan fitur menarik
9.  Fitur transaksi terkini

Tabungan CITA2KU
Tabungan berjangka dengan bunga menarik. Penempatan dana 
mulai dari Rp500 ribu per bulan, dengan pilihan jangka waktu 1-15 
tahun.

Tabungan MU
Tabungan dengan kartu debit/ATM berdesain eksklusif. Satu-
satunya kartu debit/ATM dengan logo Manchester United di 
Indonesia untuk transaksi sehari-hari.

Dengan tabungan ini nasabah berkesempatan untuk menonton 
pertandingan Manchester United langsung di Old Trafford (Red 
Match), mendapatkan merchandise asli Manchester United, 
voucher belanja, atau hadiah lainnya melalui pengumpulan poin 
(Red Rewards) serta menikmati berbagai penawaran menarik di 
outlet pilihan (Red Hot Deals) 
SuperCombo
Tabungan yang memberikan dua manfaat: bunga lebih tinggi dan 
fleksibilitas bertransaksi. Secara otomatis dana nasabah dapat 
berpindah dari rekening Transaksi ke rekening Simpanan yang 
memberikan bunga lebih tinggi. 

Deposito Berjangka
Produk penempatan dana dengan bunga menarik, berbagai 
pilihan jangka waktu dan mata uang.

Primadolar
Tabungan dengan 8 pilihan mata uang asing dengan banyak 
kelebihan & kemudahan antara lain bebas administrasi bulanan 

(khusus untuk Primadolar USD), bunga harian sebesar 0,25% p.a. 
untuk mulai saldo > 0, penarikan bank notes hingga USD 5.000 
per hari dan tanpa batasan nominal penyetoran bank notes. 

Danamon Western Union
Dengan Western Union, Danamon telah menjalin kerjasama 
sejak 2008 dalam melayani pengiriman uang dan penerimaan 
uang dengan cakupan antar negara baik di luar negeri maupun 
semua daerah di Indonesia. Pada awalnya kerjasama pelayanan 
ini dilakukan hanya di cabang Danamon konvensional namun 
berkembang kemudian ke cabang Danamon Simpan Pinjam dan 
Danamon Syariah sehingga dapat lebih terjangkau oleh pengguna 
layanan WU diseluruh Indonesia. Layanan Western Union di 
Danamon memberikan kenyamanan, kemudahan, lebih cepat, 
aman dan terpercaya, profesional dengan memberikan pelayanan 
terbaik bagi nasabah. 

INVESTMENTS & RETAIL TREASURY SERVICES

Investment gallery
Layanan Terpadu beragam pilihan produk investasi, Reksa Dana 
Terbuka, Surat Utang Negara RI dalam denominasi IDR & USD 
dan Obligasi & Sukuk Ritel Pemerintah Republik Indonesia dengan 
dukungan mitra bisnis Manajer Investasi yang berpengalaman dan 
mempunyai kinerja terbaik di Industrinya (PT.Schroder Investment 
Management Indonesia, PT. BNP Paribas Investment Partners, PT. 
Manulife Aset Manajemen Indonesia, PT. Danareksa Investment 
Management, PT.Batavia Prosperindo Aset Manajemen dan PT. 
Bahana TCW Investment Management). 

Retail Treasury Services
Layanan transaksi valuta asing dalam berbagai mata uang 
utama dunia yang ditujukan bagi pemenuhan kebutuhan financial 
nasabah ritel, didukung dengan jaringan distribusi yang luas serta 
kualitas pelayanan yang prima. 

Layanan ATM
Layanan Perbankan elektronik 24 jam online dengan fasilitas tarik 
tunai, cek saldo, overbooking, transfer antar bank, pembelian dan 
pembayaran. Nasabah bisa mengakses di lebih dari 1.300 ATM 
Danamon yang tersebar di seluruh Indonesia.  

Layanan CDM
Layanan Perbankan elektronik 24 jam online untuk melakukan 
setor tunai (baik ke rekening pribadi maupun rekening Danamon 
lainnya) dan cek saldo. Layanan ini tersedia pada 68 CDM (Cash 
Deposit Machine) yang tersebar di seluruh Indonesia. 

Hello Danamon
Sebagai bagian dari komitmen Danamon untuk mengedepankan 
layanan terhadap nasabah, Hello Danamon melayani kebutuhan 
nasabah antara lain mendapatkan informasi dan transaksi, serta 
sarana penyampaian keluhan seputar produk Perbankan dan 
Kartu Kredit. Hello Danamon dapat diakses 24 jam setiap hari. 

Produk 
dan layanan
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ELECTRONIC BANKINg CHANNEL

Danamon Online Banking
Layanan internet banking untuk aneka transaksi perbankan seperti 
informasi saldo, transfer dana domestik (Rp) maupun luar negeri 
(valuta asing), penempatan deposito-online, pembayaran, pembelian 
dan rekening koran online. Layanan ini dilengkapi pilihan SMS Token 
atau Perangkat Token, dengan Notifikasi SMS dan Email.

Danamon Mobile Banking (D-Mobile)
Aplikasi smartphone yang akan mempermudah aneka transaksi 
perbankan seperti transfer, pembayaran dan pembelian. Dilengkapi 
dengan fitur unik “Ponsel D-Cash” yang memungkinkan pemberian 
dana ke teman-teman hanya dengan menggunakan nomor ponsel. 
Selain itu, terdapat pembukaan rekening tambahan seperti Danamon 
Lebih, Fleximax, Tabungan MU dan penempatan deposito juga dapat 
dilakukan langsung melalui aplikasi ini. Aplikasi dapat didownload di 
App Store dan Play Store.

DCard Mobile
Aplikasi smartphone untuk pemegang Kartu Kredit Danamon 
yang memberikan kemudahan untuk mengendalikan Kartu Kredit 
yang dimilikinya, kapan dan dimana saja. Aplikasi DCard Mobile 
memiliki beragam fitur bagi pemegang Kartu Kredit Danamon untuk 
melakukan akses transaksi penggunaan kartu kredit secara real 
time, blokir kartu sementara, pendaftaran pembayaran tagihan rutin, 
transfer dana limit kartu kredit, perubahan transaksi belanja menjadi 
cicilan, dan melakukan pengajuan penambahan limit kartu kredit 
(limit maintenance), penukaran poin reward bahkan pengajuan Kartu 
Kredit baru.

Layanan SMS Banking - USSD
Layanan Perbankan online melalui SMS dengan akses *141*12#, 
Praktis, Mudah dan Aman. Beragam Layanan informasi dan transaksi 
dapat diakses melalui semua jenis ponsel, tanpa tergantung dengan 
jaringan internet. Setiap transaksi akan mendapatkan notifikasi lewat 
SMS sehingga keamanan bertransaksi terjamin.

KARTU DANAMON

Kartu Kredit Danamon
Kartu kredit istimewa yang memberikan kenyamanan dalam 
berbelanja dan memenuhi gaya hidup modern Anda. Selain itu, 
kartu ini juga menawarkan berbagai program menarik dan beragam 
sepanjang tahun.

Kartu Kredit Danamon Manchester United
Kartu kredit resmi dari klub sepak bola favorit, Manchester United, 
yang diperuntukkan bagi penggemarnya di Indonesia. Kartu 
ini memberikan manfaat eksklusif bagi pemegang kartu, yaitu 
kesempatan menonton pertandingan Manchester United langsung di 
Old Trafford (Red Match), mendapatkan merchandise asli Manchester 
United, voucher belanja melalui pengumpulan poin (D-Points) dan 
berbagai penawaran menarik di outlet pilihan (Red Hot Deals).

Kartu Kredit Danamon World
Salah satu kartu premium dalam jaringan MasterCard bagi Anda 
yang bergaya hidup eksklusif dan sering bepergian. Fitur-fiturnya 
memberikan kemudahan bertransaksi bagi pemegang kartu, antara 
lain pengumpulan poin lebih cepat untuk program rewards yaitu 
setiap transaksi Rp2500 akan mendapatkan 3 D-Points, akses gratis 
ke Airport Lounge di kota besar di Indonesia, penawaran khusus di 
berbagai hotel dan restoran.

Kartu Kredit Danamon World Elite
Kartu kredit prestigious yang ada di Indonesia saat ini, dipersembahkan 
secara eksklusif bagi kalangan berkelas dan premium yang ingin 
menjadikan setiap pengalaman hidupnya berkesan. Keunggulannya 
adalah memberikan reward yang lebih baik dibanding kartu kredit 
lainnya, yaitu setiap transaksi Rp2500 akan mendapatkan 12 
D-Points (di luar negeri) dan 8 D-Points (di dalam negeri), Priority 
Pass yang dapat digunakan di 700 airport lounge yang tersebar di 
seluruh dunia, serta World Elite Golf Access untuk lifestyle Anda, 
hingga travel Insurance dan premium protection yang memberikan 
kenyamanan dalam perjalanan dan pembelanjaan Anda.

Kartu Danamon American Express® Corporate
Kartu yang menawarkan efisiensi dan solusi penghematan bagi 
perusahaan berskala sedang maupun multinasional untuk mengatur 
keperluan biaya bisnis sehari-hari.

Kartu Kredit Danamon American Express® gold
Bagi Anda yang ingin menikmati keleluasaan dalam pembayaran serta 
penghematan finansial, Kartu ini memberikan program Membership 
Rewards® kelas dunia dan kemudahan pembayaran tagihan rutin 
bulanan, serta akses ke program American Express Selects.

Kartu Danamon American Express® gold
Keanggotaan Kartu yang prestisius dan merupakan simbol dari 
sebuah kesuksesan hidup. Pemegang Kartu dapat menikmati 
kemudahan dalam berbelanja dengan batas pembelanjaan yang 
tidak ditetapkan di muka, program Membership Rewards® kelas 
dunia dan akses ke airport lounge di Indonesia. Kartu ini juga 
menghadirkan serangkaian penawaran istimewa untuk bersantap, 
menginap dan berbelanja di berbagai penjuru dunia melalui program 
American Express Selects.

The Platinum Card®
Kartu Danamon American Express® Platinum secara eksklusif 
dipersembahkan bagi individu terpilih. The Platinum Card® 
menghadirkan keistimewaan kelas dunia yang difokuskan di 3 
(tiga) pilar utama yaitu travel, lifestyle, dan service, seperti program 
Membership Rewards® yang dapat ditukarkan dengan reward yang 
diinginkan Nasabah, pelayanan Concierge Service, kenyamanan 
dalam bepergian
dengan berbagai penawaran dari airline terbaik serta akses ke lebih 
dari 800 airport lounges di seluruh dunia dengan Priority Pass, 
fasilitas tambahan di hotel dan resort di seluruh dunia, akses eksklusif 
ke lapangan golf ternama di Indonesia dan luar negeri, manfaat travel 
insurance yang komprehensif, hingga akses eksklusif ke acara-acara 
bergengsi kelas dunia.
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Kartu Business Danamon American Express® gold 
Kartu Business Gold ditujukan khusus untuk para nasabah 
personal dengan segmen usaha kecil hingga menengah yang 
membutuhkan kartu sebagai alat pembayaran untuk menunjang 
bisnisnya. Produk kartu ini akan menawarkan fleksibilitas 
pembayaran dengan fitur Early Pay Discount (berupa cashback 
jika nasabah melakukan pembayaran secara penuh) atau Defer 
Pay Options dengan bunga bertingkat tergantung atas sisa 
pembayaran (tiered interest rate).

BANCASSURANCE

Primajaga
Produk asuransi berjangka dengan perlindungan atas risiko 
meninggal dan cacat berupa manfaat bulanan sebagai pengganti 
penghasilan keluarga. Pengembalian premi 50% bila tidak terjadi 
klaim selama masa pertanggungan.

Primajaga 100
Produk asuransi berjangka dengan perlindungan atas risiko 
meninggal dan cacat berupa manfaat bulanan sebagai pengganti 
penghasilan keluarga. Pengembalian premi 100% bila tidak terjadi 
klaim selama masa pertanggungan.

Tabungan Pendidikan Danamon+
Produk tabungan pendidikan dengan manfaat asuransi hingga 
200 kali setoran tabungan bulanan untuk masa depan pendidikan 
anak.

Proteksi Prima Maxima
Produk asuransi dengan manfaat investasi dengan pembayaran 
premi tunggal yang menawarkan hasil investasi lebih optimal. 
Bebas biaya awal. Pilihan instrumen investasi yang beragam 
disesuaikan dengan profil risiko nasabah. Perlindungan atas risiko 
meninggal 150% dari premi dan penyakit kritis.

Proteksi Prima Rencana Absolut
Merupakan kombinasi dari produk asuransi jiwa seumur hidup 
dan produk investasi (unit link) dengan pembayaran premi secara 
berkala. Produk ini memberikan keleluasaan kepada Pemegang 
Polis untuk menentukan Uang Pertanggungan (UP) dan jadwal 
untuk Penambahan Premi Berkala sejak awal Polis. Produk ini 
juga memberikan kesempatan kepada Pemegang Polis untuk 
memaksimalkan pilihan proteksi yang sesuai dengan kemampuan 
dan kebutuhan nasabah.

Proteksi Prima Rencana Optima
Proteksi Prima Rencana Optima merupakan kombinasi dari 
Asuransi Dwi Guna dan Unit Link. Proteksi Prima Rencana 
Optima memberikan berbagai manfaat investasi, seperti Manfaat 
Meninggal Dunia, Manfaat Cacat Tetap Total, Bonus Loyalitas dan 
Manfaat Jatuh Tempo, dengan jangka waktu perlindungan sampai 
dengan Tertanggung berusia 70 tahun.

Proteksi Prima Medika
Proteksi Prima Medika adalah produk asuransi dengan Manfaat 
Perawatan di Rumah Sakit dengan pengembalian premi di akhir 
kontrak (tahun ke-5).

Proteksi Prima Dinamis
Manfaat asuransi kecelakaan yang memberi perlindungan kepada 
nasabah yang mengalami kecelakaan. Manfaat tersebut dapat 
digunakan untuk perawatan nasabah atas ketidakmampuan 
fisiknya akibat kecelakaan.

Proteksi Prima Sehat
Produk asuransi kesehatan dengan manfaat pembayaran tunai 
disesuaikan dengan kebutuhan nasabah tersedia dengan fitur 
pengembalian premi di akhir tahun ke-5.

Asuransi Demam Berdarah
Produk asuransi kesehatan yang khusus melindungi nasabah 
yang sakit demam berdarah dengan manfaat perawatan harian 
Rp500.000 per hari hingga 10 hari, pembayaran premi sangat 
murah hanya Rp50.000 per tahun.

Proteksi Prima Emas
Produk asuransi jiwa yang dirancang sebagai program 
perencanaan keuangan dalam menghadapi masa purna kerja dan 
hari tua yang sekaligus memberikan perlindungan jiwa terhadap 
kecelakaan serta pilihan asuransi tambahan lainnya. Produk ini 
memberikan 5 pilihan target umur (40, 45, 50, 55 dan 60) dengan 
4 cara pembayaran premi yaitu: 5, 10, 15 atau 20 tahun.

DANA PENSIUN LEMBAgA KEUANgAN (DPLK)
MANULIFE INDONESIA

Program dana pensiun iuran pasti yang dirancang untuk 
mempersiapkan jaminan keuangan karyawan/ Peserta pada 
saat mereka mencapai usia pensiun. DPLK atau Program Dana 
Pensiun dapat diikuti oleh karyawan, baik di dalam perusahaan 
maupun secara individu. Melalui program pensiun di DPLK, 
keinginan karyawan untuk sejahtera pada saat pensiun menjadi 
lebih mudah. Progam tersebut juga dapat membantu perusahaan/
pengusaha untuk sukses di bisnisnya dikarenakan program ini 
dapat meningkatkan loyalitas dan produktivitas karyawan di 
tempat kerja.

group Life and Health
Program Perlindungan yang ditujukan kepada Perusahaan untuk 
memberikan rasa aman bagi karyawan jika sesuatu resiko yang 
tak terduga terjadi, misalnya terhadap kesehatan baik rawat jalan 
maupun rawat inap dan jiwa.

MANULIFE PROgRAM PESANgON PLUS
Program “Pooled Fund” yang merupakan asuransi kumpulan unit 
link yang berorientasi pada investasi. Program ini dirancang untuk 
membantu perusahaan, dalam bentuk Pooled Fund atas nama 
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perusahaan, dengan tujuan pembayaran tunjangan untuk pesangon 
karyawan tersebut jika mengalami pemutusan hubungan kerja, 
meninggal, pension dan mengundurkan diri. Pemegang Polis adalah 
Perusahaan.

Manulife Karyawan Sejahtera Plus
Suatu pengalokasian dana yang merupakan program asuransi 
kumpulan unit link yang berorientasi pada program investasi. Program 
ini dirancang untuk membantu perusahaan, dalam bentuk penyediaan 
rekening atas nama karyawan, dengan tujuan pembayaran tunjangan 
untuk pesangon karyawan tersebut jika mengalami pemutusan 
hubungan kerja, kematian, pensiun dan mengundurkan diri. Hal 
ini untuk membantu karyawan secara pribadi tapi Pemegang Polis 
adalah Perusahaan.

Proteksi Prima Sejahtera
Produk asuransi jiwa berjangka dengan premi yang terjangkau 
dimana memberikan perlindungan jiwa optimal selama jangka waktu 
tertentu.

Asuransi Tipus
Produk asuransi kesehatan yang khusus melindungi nasabah yang 
sakit Tipus dengan manfaat perawatan harian Rp500.000 per hari 
hingga 10 hari dan perlindungan dari kerampokan ketika dirawat 
Rumah Sakit. Dengan premi sangat murah hanya Rp50.000 per 
tahun nasabah mendapat perlindungan yang optimal.

Asuransi Proteku
Produk asuransi yang memberikan perlindungan komprehensif 
bagi Nasabah dan Pasangan jika terjadi kecelakaan diri, Santunan 
kebakaran dan kerampokan tempat tinggal, juga Santunan 
Kehilangan Kendaraan.

Asuransi Dental
Inovasi dari produk asuransi yang memberikan perlindungan 
menyeluruh terhadap kesehatan gigi anda. Dengan premi yang 
sangat terjangkau, anda mendapatkan berbagai macam manfaat 
untuk perawatan gigi anda.

Crime guard Plus
Inovasi dari produk asuransi dengan memberikan perlindungan 
menyeluruh dan santunan atas kecelakaan diri, penjambretan, dan 
perampokan.

KREDIT KEPEMILIKAN RUMAH

Kredit Pemilikan Rumah
Pinjaman yang diberikan untuk pembelian Rumah, Apartemen, Ruko, 
Rukan, Rumah Usaha, Asrama, Soho, Condotel, Kios, Villa, Tanah, 
baik ready stock maupun inden. Kredit Pembangunan Perbaikan 
Rumah (KPPR) Pinjaman yang diberikan untuk membangun atau 
merenovasi Rumah, Ruko, Rukan dan Apartemen.

Kredit Multiguna
Pinjaman yang diberikan untuk mendapatkan dana tunai, dengan 
jaminan berupa rumah, ruko, rukan, atau apartemen yang telah 
dimiliki oleh debitur.

KSB (Kavling Siap Bangun)
Pinjaman yang diberikan untuk pembelian kavling, tanah di lokasi 
developer dengan kategori Top Tier.

KREDIT TANPA AgUNAN

Dana Instant
Dana Instant merupakan fasilitas pinjaman tunai tanpa agunan untuk 
memenuhi segala kebutuhan Nasabah dengan jangka waktu hingga 
3 tahun dan limit pinjaman hingga Rp200 juta rupiah.

DANAMON PRIVILEgE
Layanan khusus bagi nasabah perorangan, individu (single account) 
atau gabungan (joint account) dengan saldo rata-rata minimum dari 
Total Asset Under Management (AUM) ≥ IDR 500 juta (lima ratus juta 
rupiah) atau ekuivalen, yang terdiri dari saldo rata-rata Tabungan dan 
Giro (CASA), Deposito dan produk investasi (termasuk Bancassurance 
yang mempunyai unsur investasi). Untuk rekening gabungan (joint 
account)”and” atau ”or, maka yang berhak mendapatkan fasilitas dari 
Danamon Privilege (termasuk terkait dengan penerbitan kartu) adalah 
nasabah yang namanya tercatat pada Bank sebagai primary account 
(nama pertama yang tercantum di title rekening. Keuntungan yang 
diberikan kepada nasabah Privilege sebagai berikut: 
•		 Penarikan	 ”Bank	 Notes”	 sampai	 dengan	 USD	 10,000/hari/

account tanpa biaya komisi. 
•		 Penyewaan	Safe	Deposit	Box	(SDB)	dengan	harga	khusus.	
•		 Undangan	 menghadiri	 berbagai	 event	 dan	 seminar	 eksklusif	

dengan pakar ekonomi ternama, ahli keuangan serta pakar 
kesehatan.	 •	 Layanan	 VIP	 di	 Executive	 Airport	 Lounge	 di	
beberapa tempat di Indonesia untuk pemegang kartu Debit 
Danamon Privilege. 

•		 Layanan	Bebas	Antri	di	seluruh	cabang	Danamon	bagi	pemegang	
kartu Debit Danamon Privilege. 

•		 Bebas	iuran	tahunan	bagi	nasabah	Danamon	Privilege	pemegang	
Kartu Kredit Danamon Platinum Visa-Mastercard, Kartu Kredit 
Danamon World, ataupun Kartu American Express Gold® dari 
Bank Danamon. 

•		 Pilihan	 Nomor	 Rekening	 Cantik	 untuk	 Rekening	 Koran	 dan	
Tabungan (CASA) 

•		 Fasilitas	Business	Center	di	beberapa	Danamon	Privilege	Center	
dilengkapi dengan Privilege Customer Service Officer. 

•		 Layanan	 Phone	 Banking	 24	 jam	 melalui	 Danamon	 Premium	
Service. 

•		 Hadiah	 ulang	 tahun	 dan	 perayaan	 keagamaan	 bagi	 Nasabah	
Danamon Privilege.
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DANAMON SIMPAN PINJAM

Dana Pinter 50 (DP50)
Fasilitas pembiayaan (dengan agunan) untuk pengusaha kecil 
dan mikro (UKM), pedagang dan individu, dengan proses 
persetujuan kredit cepat sejak dokumen lengkap diterima. 
Maksimum pembiayaan yang diberikan Rp100 Juta. 

Dana Pinter 200 (DP200)
Fasilitas kredit (dengan agunan) untuk pengusaha kecil dan mikro 
(UKM), pedagang dan individu, dengan proses persetujuan kredit 
cepat sejak dokumen lengkap diterima. Maksimum pembiayaan 
yang diberikan Rp500 juta.

Tabungan Si Pinter
Produk tabungan dengan setoran awal ringan. Bagi nasabah 
dengan kriteria tertentu akan mendapat keunggulan-keunggulan 
diantaranya manfaat perlindungan asuransi dan gratis biaya 
premi, fasilitas ATM dan transfer, gratis fasilitas pembayaran 
tagihan listrik dan telpon dan Layanan Jemput Setoran.

Deposito DSP
Produk simpanan berjangka bagi nasabah DSP, dengan setoran 
awal yang ringan dan hanya dapat ditarik berdasarkan jangka 
waktu tertentu.

TabunganKU
Tabungan murah berbiaya rendah, tanpa biaya administrasi 
bulanan dengan setoran pembukaan yang rendah dan mudah 
diakses oleh masyarakat.

DP500
Fasilitas kredit (dengan agunan) untuk pengusaha kecil dan mikro 
(UKM), pedagang dan individu, dengan proses persetujuan kredit 
cepat sejak dokumen lengkap diterima. Maksimum pembiayaan 
yang diberikan Rp1,5 miliar.

USAHA KECIL DAN MENENgAH

Kredit Rekening Koran (KRK)
Fasilitas pinjaman yang diberikan untuk keperluan modal kerja. 
Fasilitas Kredit Rekening Koran (KRK) ini merupakan pinjaman 
jangka pendek dan dapat dilakukan perpanjangan jangka waktu. 
Produk ini menawarkan fleksibilitas dimana penarikannya dapat 
dilakukan setiap saat dengan menggunakan warkat (cek/bilyet 
giro) selama jangka waktu kreditnya

Kredit Berjangka (KB)
Fasilitas pinjaman untuk keperluan modal kerja. Merupakan 
pinjaman jangka pendek dan dapat dilakukan perpanjangan 
jangka waktu. Penarikan dana pinjaman dengan menggunakan 
Promissory Note (Promes) dengan jangka waktu tertentu 
maksimum sampai dengan jatuh tempo fasilitas kredit. 
Maksimum Promes 180 hari dan tidak melewati jangka waktu 
Surat Perjanjian Kreditnya (SPK).

Kredit Berjangka Hari Raya (KB Hari Raya)
Kredit Berjangka (KB) Hari Raya merupakan tambahan modal 
kerja yang diberikan bagi Debitur existing menjelang Hari Raya.

Kredit Angsuran Berjangka (KAB)
Fasilitas pinjaman untuk keperluan investasi guna menunjang 
kegiatan usaha nasabah. Jenis investasi yang dapat dibiayai 
adalah Asset Produktif bagi nasabah, contohnya: tanah dan 
bangunan, peralatan dan mesin industry dll.  

Kredit Kepemilikan Tempat Usaha Ruko (KTU Ruko)
Kredit Tempat Usaha Ruko (KTU Ruko) merupakan pembiayaan 
untuk membeli tempat usaha seperti Ruko atau Rukan dengan 
skema angsuran yang ringan untuk jangka waktu pinjaman yang 
lebih panjang. Salah satu fitur yang menjadi kelebihan KTU Ruko 
adalah angsuran lebih ringan karena sebagian angsuran pokok 
dapat dilunasi pada saat jatuh tempo pinjaman.

Kredit Angsuran Berjangka BISA (KAB BISA)
KAB BISA merupakan pembiayaan untuk keperluan investasi 
tempat usaha seperti Gudang, Kios, Pabrik, Ruko dalam 
menunjang kegiatan usaha Nasabah. KAB BISA wajib di-bundle 
dengan produk CASA dan layanan e-channel. Berlaku juga untuk 
take over dan re-financing.

Kredit Angsuran Berjangka - Reinstate
Fasilitas kredit untuk debitur existing yang fasilitas KAB-nya sudah 
berjalan minimal 12 bulan, dengan mengembalikan pinjaman ke 
plafond semula berdasarkan pembayaran dan rekam jejak yang 
baik. DANAMON SYARIAH

Tabungan BISA iB
Produk Tabungan dengan prinsip Syariah Bagi Hasil (Mudharabah) 
dengan berbagai kebebasan dan kemudahan bertransaksi. 
Seperti: Gratis biaya administrasi bulanan Tabungan, Gratis biaya 
tarik tunai di ATM Danamon, Bersama dan ALTO, Gratis biaya 
cek saldo di ATM Danamon, Bersama dan ALTO, Gratis biaya 
transfer di ATM Danamon, Bersama dan ALTO, Gratis transfer 
LLG, RTGS, Online ATM melalui Danamon Online Banking.

Tabungan BISA QURBAN iB
Produk Tabungan rencana mengunakan prinsip Syariah bagi 
hasil (Mudharabah) dalam mata uang Rupiah yang disediakan 
khusus untuk mewujudkan keinginan niat suci Anda dalam 
mempersiapkan dana ibadah Qurban. Dana akan didebet setiap 
Bulan melalui proses auto debet dari rekening sumber (source 
account) ke rekening Tabungan BISA Qurban iB dengan jumlah 
setoran dan jangka waktu sesuai pilihan Anda.

Tabungan BISA UMROH iB
Produk Tabungan rencana menggunakan prinsip Syariah bagi 
hasil (Mudharabah) dalam mata unag Rupiah yang disediakan 
khusus untuk mewujudkan keinginan niat suci Anda dalam 
menunaikan ibdah Umrah. Dana akan didebet setiap Bulan 
melalui proses auto debet dari rekening sumber (source account) 
ke rekening Tabungan BISA Umrah iB dengan jumlah setoran dan 
jangka waktu sesuai pilihan Anda.
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Tabungan Haji iB
Produk Tabungan rencana dengan akad Bagi Hasil (Mudharabah) 
yang disediakan untuk memenuhi kebutuhan Nasabah dalam 
menunaikan ibadah haji.

giro BISA iB
Produk Giro bisnis dengan akad Mudharabah yang memberikan 
kebebasan bertransaksi, dan memberikan keuntungan lebih untuk 
Nasabah, seperti Kemudahan transaksi mengunakan Internet 
Banking (DOB dan DConnect), Layanan Informasi Rekening dan 
Transaksi 24 Jam melalui Hello Danamon, Memudahkan Nasabah 
dalam mengelola cash flow.

Cash Management iB
Solusi layanan sesuai dengan prinsip Syariah untuk membantu 
perusahaan Anda dalam mengelola perputaran arus kas serta 
likuiditas secara efektif dan efisien sehingga menghasilkan 
profitabilitas yang optimal.

Deposito iB
Produk investasi dengan prinsip Syariah dalam bentuk akad 
Mudharabah (bagi hasil) dengan pilihan jangka waktu 1, 3, 6 atau 
12 bulan atau on call (harian) dengan pilihan jangka waktu 7, 14 dan 
21 hari.

Proteksi Prima Amanah iB
Program perlindungan keuangan keluarga apabila terjadi risiko 
Meninggal Dunia atau Ketidakmampuan Total Tetap serta memberikan 
Manfaat Akhir Masa Kepersertaan jika tidak terjadi risiko.

Pembiayaan Kepemilikan Rumah iB
Solusi pembiayaan kepemilikan rumah dengan dp rendah dan 
angsuran sampai dengan tenor 20 tahun berdasarkan skema Leasing 
Syariah (Ijarah Muntahiya Bit Tamlik).

Pembiayaan Koperasi Karyawan iB
Pembiayaan dengan skema Mudharabah (bagi hasil) kepada 
Koperasi Karyawan yang selanjutnya disalurkan kepada anggota 
Koperasi Karyawan guna kebutuhan anggota dengan jaminan 
piutang anggota.

Pembiayaan BPRS iB
Pembiayaan modal kerja dengan skema Mudharabah (bagi hasil) 
kepada BPRS (Bank Perkreditan Rakyat Syariah) yang selanjutnya 
disalurkan kepada nasabah BPRS guna memenuhi kebutuhan modal 
kerja, investasi dan multi guna.

Pembiayaan Modal Kerja iB
Merupakan produk pembiayaan modal kerja dan trade finance sesuai 
dengan prinsip Syariah untuk kelas Usaha Kecil dan Menengah serta 
Komersial.

Pembiayaan Investasi iB
Merupakan produk pembiayaan investasi dengan tujuan investasi 
tempat usaha, barang modal, atau sarana produksi lainnya sesuai 
dengan prinsip Syariah.

Pembiayaan Leasing iB
Merupakan produk pembiayaan investasi dalam bentuk leasing/sewa 
beli melalui skema Ijarah Mutahiya Bit Tamlik (IMBT) untuk nasabah 
UKM dan Komersial.

Pembiayaan Alat Berat iB
Solusi pembiayaan yang diberikan kepada pelaku usaha yang memiliki 
bisnis investasi alat berat, kendaraan truk komersial, general asset 
finance dan tug boat & barge melalui skema Jual Beli (Murabahah) 
dan Ijarah Muntahiya Bit Tamlik (sewa beli).

Pembiayaan Trade Finance iB
Solusi Trade Finance yang komprehensif yang sesuai dengan prinsip 
Syariah untuk memenuhi kebutuhan modal kerja dan investasi bisnis 
segmen Commercial dan Corporate.

Pembiayaan Rekening Koran Syariah (PRKS) iB
Pembiayaan untuk keperluan modal kerja bagi pengusaha kecil dan 
mikro (UKM) dan Komersial, dengan jangka waktu 1 tahun dan dapat 
diperpanjang.

TRADE FINANCE

Letter of Credit
Dengan fasilitas Letter of Credit (L/C), Bank akan memberikan 
jaminan pembayaran kepada penjual (eksportir) sedangkan di sisi lain 
memberikan jaminan kepada pembeli (importir) bahwa pembayaran 
hanya akan dilakukan setelah pengiriman barang seperti yang telah 
ditentukan L/C dan presentasi dokumen yang sesuai dengan syarat-
syarat dan kondisi-kondisi dalam L/C.

Incoming Collection Services
Layanan yang diberikan oleh Danamon untuk menangani dokumen 
dari documentary collection yang dikirim oleh Remitting Bank kepada 
Danamon yang berfungsi sebagai Collecting Bank atau Presenting 
Bank.  

Incoming Collection Avalization
Fasilitas yang diberikan kepada nasabah berupa tambahan jaminan 
dari Bank untuk pembayaran transaksi Incoming Collection Services 
berdasarkan penerimaan oleh drawee.

Shipping guarantee
Shipping Guarantee memberikan fasilitas kepada importir (atas L/C 
yang dibuka di Danamon) untuk mendapatkan kuasa atas barang dari 
perusahaan pelayaran bilamana asli Bill of Lading belum diterima oleh 
Bank atau nasabah sementara barang sudah sampai di pelabuhan 
tujuan.

Clean L/C Negotiation
Fasilitas untuk nasabah (beneficiary) dalam bentuk pengambilalihan 
(negosiasi) dokumen yang sesuai dengan syarat dan ketentuan 
yang ditetapkan dalam L/C/Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri 
(SKBDN) (clean documents/complied with).
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Discrepant L/C Negotiation
Fasilitas untuk nasabah (beneficiary) dalam bentuk 
pengambilalihan (negosiasi) dokumen yang tidak sesuai dengan 
syarat dan ketentuan yang ditetapkan dalam L/C/SKBDN 
(discrepant documents/tidak complied with).

Outgoing Collection Services
Layanan yang diberikan Danamon untuk menangani dokumen 
dari documentary collection yang mana Danamon berfungsi 
sebagai Remitting Bank yang akan mengirimkan dokumen dari 
drawer (eksportir) kepada banknya drawee (importir).

Transferable L/C
Digunakan untuk memfasilitasi trader yang bertindak sebagai 
perantara (penerima pertama/first beneficiary dari L/C) untuk 
mendapatkan keuntungan melalui penukaran invoice atas dasar 
transferable L/C. Transferable L/C dapat dialihkan dari penerima 
pertama kepada satu atau lebih penerima kedua (second 
beneficiary).  

Trade Finance Risk Participation
Produk ini adalah transaksi pengalihan sebagian atau keseluruhan 
counterparty risk dari transaksi underlying trade finance dalam 
bentuk incoming atau outgoing risk; funded atau unfunded; 
silent atau disclosed; dengan atau tanpa recourse; dengan 
penandatanganan offer letter antara seller bank dengan buyer 
bank, yang didahului dengan penandatanganan Master Risk 
Participation Agreement. 

Trade Commodity Financing (TCF)
TCF adalah kombinasi antara skema Trade Financing dan 
Commodity Financing (skema hibrida). TCF dirancang sebagai 
skema pembiayaan khusus dimana strukturnya disesuaikan 
dengan jenis usaha klien dan komoditasnya. TCF adalah 
pembiayaan dimana pembayaran diperoleh dari dana yang 
masuk dari pihak pembeli ketika barang yang dibiayai sudah 
terkirim (self-liquidating). Barang yang dibiayai/ dokumen hak 
milik/piutang dijadikan agunan bank di bawah Fiduciary Transfer 
of Ownership (FTO).

Import L/C Financing
Ada dua jenis produk Import LC Financing (ILF) yang dimiliki 
Danamon: (1) Import LC Financing Sight dan (2) Import LC 
Financing Usance.

Import L/C Financing Sight
Fasilitas yang diberikan kepada nasabah dalam bentuk 
kombinasi antara L/C Impor Sight sekaligus dengan pemberian 
pembiayaan. Pembiayaan secara otomatis diberikan pada saat 
jatuh tempo pembayaran L/C Sight.

Import L/C Financing Usance
Fasilitas yang diberikan kepada nasabah dalam bentuk 
kombinasi antara L/C Impor Usance dengan klausa payable at 
sight sekaligus dengan pemberian pembiayaan. Pembiayaan 
secara otomatis diberikan secara at sight oleh Financing Bank.  

Financing Against TR
Pembiayaan jangka pendek bagi nasabah importer untuk 
pemenuhan kebutuhan modal kerja dan penyelesaian atas 
kewajiban kepada supplier yang jatuh tempo atas dasar L/C atau 
Collection. Pembiayaan akan diberikan atas penyerahan Trust 
Receipt dan Surat Sanggup sebagai dokumen legal.

Pre-shipment Financing under L/C/PO
Pembiayaan perdagangan jangka pendek yang disediakan bagi 
eksportir untuk pemenuhan kebutuhan modal kerja (pembelian 
bahan baku, aktivitas produksi dan lain-lain) sebelum pengapalan 
terkait dengan jadwal ekspor dan dapat diberikan baik atas dasar 
L/C atau Purchase Order.

Outgoing Collection Financing
Pembiayaan yang diberikan oleh Danamon atas dasar
piutang yang dimiliki oleh penjual (nasabah) yang ditagihkan 
melalui Danamon atas dasar transaksi Outgoing Collection 
Services.

Trade Supplier Financing
Layanan pembiayaan yang diberikan kepada penjual atas dasar 
Invoice dan wesel tagih yang disetujui pihak pembeli dengan 
berdasar pada risiko pembeli (Buyer’s Credit).

Open Account Financing
Pembiayaan yang diberikan kepada pembeli/importer atau 
penjual/eksportir atas transaksi underlying Open Account yang 
bersifat domestik maupun internasional.

Bank-on-Bank Banker’s Acceptances Financing (BoBBAF)
Produk trade yang memungkinkan Danamon untuk memperoleh 
dana jangka pendek dari lembaga keuangan lain. Pendanaan 
tersebut berdasarkan akseptasi dari Bank Pembuka atas transaksi 
trade ekspor atau impor yang belum didanai sebelumnya dan 
memiliki sisa tenor antara 30 sampai dengan 180 hari.

Bank guarantee/SBLC
Jaminan tertulis yang diberikan oleh Danamon untuk kepentingan 
nasabah kepada pihak Principal berdasarkan kontrak tertentu. 
Pembayaran dilakukan atas klaim yang diajukan pihak Principal 
yang disebabkan pihak yang dijamin (nasabah) tidak dapat 
memenuhi kewajibannya (wanprestasi).

CASH MANAgEMENT

Danamon Cash Connect
Layanan internet banking untuk mempermudah pengelolaan 
keuangan bisnis, dimana nasabah dapat melakukan berbagai 
transaksi perbankan secara langsung, cepat dan efisien, dari 
tempat nasabah melalui jaringan internet yang dilengkapi dengan 
sistem keamanan terenkripsi. Adanya Mobile Token dan versi 
Mobile App membuat proses transaksi lebih mudah dan praktis.
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Cash Pick Up & Delivery Services
Layanan yang diberikan kepada nasabah untuk pengambilan dan 
pengiriman uang tunai dan/atau warkat. Layanan ini telah dilengkapi 
asuransi, dan dana akan dikreditkan ke rekening nasabah pada hari 
yang sama ataupun hari kerja selanjutnya. Metode dan frekuensi 
layanan dapat disesuaikan dengan kebutuhan nasabah.  

Cash Pick Up juga dapat dilakukan dengan Cash Collection Machine 
yang dipasang di lokasi nasabah, untuk waktu penyetoran uang tunai 
yang lebih fleksibel.

Virtual Account
Solusi Cash Management yang disediakan oleh Bank Danamon untuk 
memberikan kemudahan dalam mengidentifikasi pengirim dana dan 
proses rekonsiliasi. Opsi pembayaran Virtual Account dan koneksi 
data pembayaran dapat dimodifikasi sesuai kebutuhan nasabah.

e-Tax
Layanan pembayaran pajak secara real time online melalui Danamon 
Cash Connect dan bukti pembayarannya dapat dicetak langsung.

Liquidity Management
Layanan Pengelolaan Likuiditas untuk rekening operasional nasabah 
sehingga memaksimalkan fungsi kontrol dan memaksimalkan jasa 
giro yang didapat, produk Pengelolaan Likuiditas antara lain: Cash 
Pooling, Cash Distribution dan Range Balance.

Notional Pooling
Melakukan link terhadap rekening bank dalam mata uang yang sama 
untuk keperluan perhitungan bunga dan managemen likuiditas.

ERP (Enterprise Resource Planning) Direct Payment
Layanan yang dapat digunakan oleh nasabah Danamon Cash 
Connect untuk mengunggah (upload) data transaksi finansial (antara 
lain: transfer, auto kredit, payroll), non-finansial dan transaksi lainnya, 
secara langsung melalui sistem ERP nasabah.

Financial Supply Chain – Program Pembiayaan Distributor
Merupakan solusi serta pembiayaan kepada komunitas rantai bisnis 
dari Prinsipal, yaitu Distributor. Dengan adanya jaminan bahwa 
pembayaran akan diterima dengan tepat waktu, Prinsipal dapat lebih 
fokus pada kegiatan bisnis inti. Solusi ini juga memberikan manfaat 
bagi Distributor sehingga dapat menikmati perpanjangan jangka 
waktu pembayaran, kemudahan bertransaksi dan jaminan yang 
kompetitif.

EDC Mobile Payment
Layanan EDC mobile yang dapat digunakan untuk memfasilitasi 
proses penagihan secara cashless antara Distributor dan Retailer.

TREASURY

Plain Vanilla FX Tod/Tom/Spot
Perdagangan mata uang asing dengan penyelesaian transaksi pada 
hari yang sama (Tod), satu hari (Tom) atau dua hari (Spot) kerja setelah 
tanggal transaksi.  

FX Forward
Perdagangan mata uang asing dengan penyelesaian transaksi lebih 
dari dua hari kerja setelah tanggal transaksi.

FX Swap
Transaksi dimana satu pihak sepakat membeli (atau menjual) antara 
satu mata uang terhadap mata uang lainnya dan secara bersamaan 
menjual (atau membeli) kembali pada harga dan jangka waktu yang 
disepakati di masa depan.

Interest Rate Swap
Perjanjian diantara dua pihak untuk mempertukarkan asset atau 
kewajiban yang memiliki suku bunga mengambang dengan asset 
atau kewajiban yang memiliki suku bunga tetap atau sebaliknya 
dengan kondisi dan waktu yang telah disepakati. Nasabah dapat 
menggunakannya sebagai instrumen lindung nilai risiko suku bunga.

Cross Currency Swap
Perjanjian diantara dua pihak untuk menukarkan pokok nominal 
dan pembayaran suku bunga dalam mata uang yang berbeda, 
berdasarkan kondisi dan waktu yang disepakati. Nasabah dapat 
menggunakannya sebagai instrumen lindung nilai risiko suku bunga 
dan risiko valuta asing.

ADIRA INSURANCE

Kelompok Produk Kelas Asuransi yang Utama

Asuransi Kendaraan Bermotor
Melindungi pemilik kendaraan bermotor dari kerugian atau kerusakan 
akibat tabrakan, kecelakaan satu pihak, kebakaran, dan pencurian. 
Perlindungan dapat diperluas termasuk tanggung jawab hukum 
kepada pihak ketiga, kecelakaan diri, biaya pengobatan akibat 
kecelakaan, kerusuhan, terorisme dan sabotase, banjir, dan gempa 
bumi.

Asuransi Kecelakaan Diri
Menyediakan perlindungan apabila pihak tertanggung meninggal 
atau cacat tetap akibat sebuah kecelakaan.

Asuransi Kesehatan
Memberikan jaminan pelayanan kesehatan berupa rawat inap serta 
rawat jalan sebagai manfaat dasar. Jaminan juga termasuk atas 
biaya-biaya medis seperti persalinan, perawatan gigi, kaca mata, dan 
medical check up sebagai manfaat tambahan.

Asuransi Properti
Melindungi bangunan, mesin, perabotan isi dari bangunan dan barang 
atau bahan persediaan dari risiko akibat kebakaran, petir, ledakan, 
kejatuhan pesawat, dan kerusakan akibat asap. Perlindungan dapat 
diperluas terhadap risiko kerusuhan,

pemogokan kerja, gempa bumi, letusan gunung berapi, badai, banjir, 
dan kerusakan akibat air lainnya. Asuransi ini juga menyediakan 
pelindungan properti yang menyeluruh yang biasa disebut Property 
All Risk.
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Asuransi Alat Berat
Menyediakan perlindungan komprehensif atau kerugian total 
akibat kerusakan saat beroperasi untuk alat berat seperti traktor, 
bulldozers, excavators, mesin penggali crane, dan alat berat 
lainnya.

Asuransi Kerangka Kapal
Menyediakan perlindungan terhadap kerugian atau kerusakan 
pada kerangka kapal dan mesinmesinnya dengan perlindungan 
komprehensif atau kerugian total sesuai kebutuhan.  

Asuransi Rekayasa
Menyediakan perlindungan komprehensif terhadap risiko 
pekerjaan konstruksi termasuk instalasi mesin, instalasi pabrik 
beserta perlengkapannya pada saat pengerjaan berlangsung, uji 
coba, maupun masa pengawasan sebelum proyekdiserahkan. 
Sebagai tambahan, perlindungan juga dapat diberikan untuk risiko 
kerusakaan mesin atas operasional industri beserta peralatannya.

Asuransi Pengangkutan
Melindungi barang pada saat pengiriman; baik darat, laut atau 
udara; dari kerugian akibat kecelakaan. Perlindungan komprehensif 
maupun yang terbatas dapat dipilih sesuai kebutuhan. Produk-
Produk Ritel Utama

Autocillin
Merupakan brand produk asuransi kendaraan bermotor yang 
dipasarkan lewat agen dan retailer lainnya yang melindungi 
pemilik kendaraan bermotor roda empat terhadap kerusakan 
akibat tabrakan, kecelakaan tunggal, kebakaran, dan pencurian. 
Kelebihan lainnya yaitu gratis biaya jasa atas pengurusan STNK 
dan biaya rental mobil apabila mengalami kerusakan kendaraan 
total. Perlindungan dapat diperluas dengan tanggung jawab 
hukum kepada pihak ketiga, kecelakaan diri, biaya pengobatan 
akibat kecelakaan, kerusuhan, terorisme dan sabotase, banjir, 
serta gempa bumi.

Motopro
Asuransi kendaraan roda dua dengan perlindungan Total Loss 
Only, kecelakaan diri untuk pengemudi dan penumpangnya, biaya 
pengobatan karena kecelakaan. Jika dibutuhkan, perlindungan 
dapat diperluas dengan perlindungan banjir.

Home Insurance
Asuransi khusus untuk rumah tinggal yang menyediakan 
perlindungan komprehensif termasuk kerusakan maupun 
kerugian akibat perampokan, tanggung jawab hukum terhadap 
pihak ketiga, dan kecelakaan diri penghuninya.

Medicillin
Produk asuransi kesehatan dari Perusahaan khusus institusi yang 
memberikan jaminan pelayanan kesehatan berupa rawat inap, 
rawat jalan, perawatan gigi, dan mata. Medicillin memiliki lebih dari 
1080 rekanan rumah sakit dan klinik di seluruh Indonesia dengan 
layanan Call Centre 24 Jam Adira Care 1500- 456.

Arthacillin
Produk asuransi properti yang memberikan perlindungan 
terhadap tempat usaha terhadap risikorisiko yang terjadi 
secara tidak terduga. Tidak hanya tempat usahanya saja yang 
dilindungi, tertanggung dan karyawan beserta isi bangunannya 
pun dilindungi. Selain itu, tertanggung dan karyawan beserta isi 
bangunannya pun dilindungi.

Asuransi Demam Berdarah
Produk asuransi ini memberikan manfaat berupa santunan rawat 
inap di rumah sakit atau klinik pengobatan karena sakit demam 
berdarah.  

Asuransi Tipus
Produk asuransi ini memberikan manfaat berupa santunan rawat 
inap di rumah sakit atau klinik pengobatan karena sakit tipus.

Travellin
Merupakan produk asuransi perjalanan di dalam dan luar 
negeri. Perlindungan yang diberikan termasuk kecelakaan 
diri, perawatan medis selama perjalanan, penundaan maupun 
pembatalan perjalanan, kehilangan bagasi, kehilangan dokumen 
perjalanan, dan kerugian lainnya. Sebagai tambahan, produk ini 
juga memberikan layanan medis di luar negeri atas kerja sama 
Perusahaan dengan global strategic partner.

Asuransi Barang Elektronik
Menyediakan perlindungan untuk barang-barang elektronik jika 
terjadi kerusakan yang disebabkan oleh kebongkaran, kebakaran, 
petir, kerusuhan, gempa bumi, banjir, letusan gunung berapi, 
kerusakan akibat air, kerusakan akibat arus listrik, dan sebagainya.
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Asuransi Syariah 
Menyediakan perlindungan berbasis syariah termasuk perlindungan 
kendaraan bermotor (Autocillin Ikhlas), properti (Sharia Home 
Insurance), kecelakaan diri (Aqila), perjalanan umroh dan haji serta 
halal tour (Travellin Syariah). Selain perlindungan asuransi, produk-
produk syariah ini juga memberikan bagi hasil untuk para pemegang 
polisnya. 

Pelayanan Website Perusahaan 
Pusat informasi Adira Insurance yang dapat di akses secara langsung 
24 jam melalui www.asuransiadira. com. 

Website Produk Travellin 
Pusat informasi dan pembelian produk asuransi perjalanan dari 
Perusahaan yang dapat di akses melalui www.travellin.co.id. 

Website Produk Medicillin 
Pusat informasi produk asurasi kesehatan dari Perusahaan yang 
dapat di akses melalui www. medicillin.com. 

Adira Care 
Pusat layanan 24 jam bagi para Pelanggan yang menyediakan 
pelayanan melalui telepon dengan nomor 1500-456, SMS 0812-
111-3456, dan alamat email adiracare@asuransi.adira.co.id.
 
Autocillin Rescue 
Fasilitas darurat 24 jam bagi Pelanggan yang mengalami kerusakan 
kendaraan atau kecelakaan, dengan fasilitas mobil derek dan 
pelayanan darurat di jalan. 

Autocillin Anchor garage 
Pelayanan bengkel rekanan dengan garansi 6 bulan dan pemakaian 
suku cadang asli. Tidak hanya itu, Adira Insurance juga sudah 
melakukan standarisasi terhadap bengkel rekanan yang tersebar di 
seluruh Indonesia. Untuk tahun ini, bengkel yang sudah terstandarisasi 
sebanyak 6 bengkel. 

Autocillin Claim Spot 
Fasilitas dari Autocillin yang memberikan kemudahan bagi Pelanggan 
dalam melakukan klaim, membeli produk, atau mengetahui informasi 
lainnya di dalam sebuah mobil van yang akan tersebar di berbagai 
public area. 

Autocillin Mobile Claim Application 
Aplikasi di dalam sebuah smartphone dari Autocillin yang dapat 
mempermudah Pelanggan dalam memperoleh informasi produk, tarif 
premi, bengkel rekanan, dan melakukan klaim melalui smartphone 
yang dimiliknya. 

Medicillin Mobile Application 
Aplikasi di dalam sebuah smartphone dari Medicillin yang dapat 
mempermudah Pelanggan dalam memperoleh informasi produk, 
limit pertanggungan, status klaim yang masih berlangsung, daftar 
rumah sakit rekanan, dan dapat menghitung body mass index secara 
mandiri pada aplikasi ini.


