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Periode program 1 Februari - 31 Oktober 2019

Akses Adira Financeadirafinanceid

Daftarkan nomor kontrak Anda melalui:
Aplikasi akses Adira Finance atau SMS ke 0811 811 5811
dengan format REG HARCILNAS <no kontrak>
Contoh: REG HARCILNAS 010212345678 

GAK LAGI
NGOS-NGOSAN
BAYAR CICILAN

MAU CICILAN
LANGSUNG LUNAS?

Ratusan pemenang cicilan lunas akan
diumumkan setiap bulan tanggal 17
di website: adira.co.id

• Ajukan kredit di Adira Finance dan
• Bayar cicilan tepat waktu.



NO. PERTANYAAN

Apa yang dimaksud program 
“Harinya Cicilan Lunas
(HARCILNAS) 2019“ ?

Kapankah periode program “Harcilnas 2019” ini ?

•

•

•

1.

2.

JAWABAN

Program “Harinya Cicilan Lunas (HARCILNAS) 2019” adalah program undian berhadiah 
yang dapat diikuti oleh Konsumen Adira Finance yang masih aktif. 
Hadiah Undian pada program Harcilnas ini adalah sebagai berikut :
 - Hadiah Utama berupa Pelunasan Angsuran x Sisa Tenor untuk 250 Pemenang 
   selama periode pengundian, dan
 - Hadiah Hiburan berupa Pelunasan 1X Cicilan untuk 750 Pemenang selama 
   periode pengundian
Pengundian dilakukan setiap bulan dan diumumkan setiap tanggal 17, kecuali di bulan 
November pengundian dan penguman diumumkan pada tanggal 13 November 2019 
bertepatan dengan acara Ulang Tahun Adira Finance.

Periode Program 1 Februari 2019 – 31 Oktober 2019
Periode pengundian tanggal 17 Maret 2019 s/d 13 November 2019 

Bagaimana kriteria Konsumen yang dapat 
mengikuti program ini ?

3. Kriteria Konsumen yang dapat mengikuti program ini adalah sbb :
1. Konsumen bukan karyawan dan Keluarga inti Karyawan Adira Finance
2. Konsumen merupakan Konsumen perorangan, bukan perusahaan.
3. Konsumen aktif (yang masih memiliki angsuran) pembiayaan Otomotif (Mobil, Motor) 
 & Non Otomotif (Multi Purpose Loan, Durable Goods) pada saat pengundian
4. Konsumen telah melakukan registrasi / mendaftarkan nomor kontrak yang aktif 
 melalui SMS ke nomor 08118115811 atau melalui Aplikasi AKSES Adira Finance 
5. Status pembayaran angsuran Konsumen tidak memiliki tunggakan angsuran selama 
 periode program. 

Dapat dilakukan dengan 3 cara yaitu :

1. Cara Registrasi melalui menu Aksesku di web https://aksesadirafinance.com/
 • Log in web AKSES Adira Finance 
 • Klik menu Aksesku di kanan atas beranda 
 • Klik Poin Harcilnas
 • Klik Register di setiap no PK yang dimiliki 
 • Setelah proses berhasil, akan terbuka landing page baru berisi pesan untuk 
    melakukan register Harcilnas
 • Klik Daftar Sekarang di bagian bawah pesan 
 • Proses registrasi telah berhasil

2. Cara Registrasi melalui Push Notification di web https://aksesadirafinance.com/
 • Klik tombol “Pesan” di bagian Beranda kanan atas
 • Jika menu “Pesan” sudah terbuka, klik pesan berjudul “HARCILNAS, 
    Harinya Cicilan Lunas!”
 • Klik tombol “Daftar” di bagian bawah untuk mendaftar program undian HARCILNAS
 • Halaman Poin Harcilnas akan terbuka dan menampilkan no PK yang belum diregister
 • Klik register di setiap no PK yang dimiliki
 • Setelah proses berhasil, akan terbuka landing page baru berisi pesan untuk 
   melakukan register Harcilnas
 • Klik Daftar Sekarang di bagian bawah pesan
 • Proses registrasi telah berhasil

3. Cara Registrasi melalui Banner di web https://aksesadirafinance.com/
 • Klik Banner HARCILNAS 2019 di bagian Beranda atas
 • Baca Description Page pada Banner Harcilnas 2019, kemudian klik tombol “Daftar” 
   di bagian bawah untuk mendaftar program undian HARCILNAS
 • Halaman Poin Harcilnas akan terbuka dan menampilkan no PK yang belum diregister
 • Klik register di setiap no PK yang dimiliki
 • Setelah proses berhasil, akan terbuka landing page baru berisi pesan untuk 
   melakukan register Harcilnas
 • Klik Daftar Sekarang di bagian bawah pesan
 • Proses registrasi telah berhasil

Bagaimana cara registrasi untuk mengikuti 
program Harcilnas ini ?

Registrasi Program Harcilnas dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut :

*syarat dan ketentuan hadiah ada pada point 5

4.

“HARINYA CICILAN LUNAS
(HARCILNAS) 2019” FAQ

1. Registrasi melalui web  https://aksesadirafinance.com/
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Dapat dilakukan dengan 3 cara yaitu :

1. Cara Registrasi melalui menu Aksesku di Akses Adira Finance
 • Log in aplikasi AKSES Adira Finance 
 • Klik menu Aksesku di kanan atas beranda 
 • Klik Poin Harcilnas
 • Klik Register di setiap no PK yang dimiliki 
 • Setelah proses berhasil, akan terbuka landing page baru berisi pesan untuk 
    melakukan register Harcilnas
 • Klik Daftar Sekarang di bagian bawah pesan 
 • Proses registrasi telah berhasil

2. Cara Registrasi melalui Push Notification di Aplikasi AKSES Adira Finance
 • Klik tombol “Pesan” di bagian Beranda kanan atas
 • Jika menu “Pesan” sudah terbuka, klik pesan berjudul “HARCILNAS, 
    Harinya Cicilan Lunas!”
 • Klik tombol “Daftar” di bagian bawah untuk mendaftar program undian HARCILNAS
 • Halaman Poin Harcilnas akan terbuka dan menampilkan no PK yang belum diregister
 • Klik register di setiap no PK yang dimiliki
 • Setelah proses berhasil, akan terbuka landing page baru berisi pesan untuk 
   melakukan register Harcilnas
 • Klik Daftar Sekarang di bagian bawah pesan
 • Proses registrasi telah berhasil

3. Cara Registrasi melalui Banner Aplikasi Akses Adira Finance
 • Klik Banner HARCILNAS 2019 di bagian Beranda atas
 • Baca Description Page pada Banner Harcilnas 2019, kemudian klik tombol “Daftar” 
   di bagian bawah untuk mendaftar program undian HARCILNAS
 • Halaman Poin Harcilnas akan terbuka dan menampilkan no PK yang belum diregister
 • Klik register di setiap no PK yang dimiliki
 • Setelah proses berhasil, akan terbuka landing page baru berisi pesan untuk 
    melakukan register Harcilnas
 • Klik Daftar Sekarang di bagian bawah pesan
 • Proses registrasi telah berhasil

A. Hadiah utama : Pelunasan Angsuran x Sisa Tenor 
Pelunasan sisa angsuran tidak termasuk biaya pinalty, biaya transaksi, dan denda 
(jika ada)
Maksud dari pelunasan sisa angsuran adalah pelunasan angsuran Konsumen 
dikalikan sisa tenor angsurannya, contoh berikut: 
Misal : Konsumen A di bulan maret memiliki sisa tenor angsuran 12 bulan, pada 

bulan Maret Konsumen tersebut memenangkan hadiah utama berupa pelunasan 

sisa angsuran.

Maka hadiah yang akan diterima oleh Konsumen adalah pelunasan angsuran 

sebanyak sisa tenor Konsumen yaitu 11x.

Apa sajakah syarat dan ketentuan untuk 
mengikuti program “Harcilnas 2019” ?

5.

2. Registrasi melalui Aplikasi Akses Adira Finance (efektif per 2 Februari 2019)

Ketik : REG<spasi>HARCILNAS<spasi>nomor kontrak 
                    Contoh :  REG HARCILNAS 0102123412
Kirim ke  : 08118115811 (konsumen dikenakan biaya SMS regular)

3. Registrasi melalui SMS

Syarat dan Ketentuan Program Harcilnas adalah sebagai berikut :
• Undian akan dilakukan berdasarkan poin yang dimiliki oleh konsumen. 
 Setiap satu poin akan dihitung sebagai 1 (satu) nomor undian
• Poin diberikan per kontrak aktif yang mewakili kontrak tersebut di dalam pengundian
• Konsumen hanya berhak memenangkan 1 (satu) hadiah undian atas 1 (satu) nomor 
 kontrak yang aktif
• Poin undian yang dimiliki konsumen akan hangus pada saat program undian berakhir
• Jika konsumen sudah memenangkan undian di salah satu nomor kontrak, konsumen 
 tersebut tidak akan diikutkan dalam pengundian selanjutnya, meskipun konsumen 
 memiliki lebih dari 1 nomor kontrak.
• Hadiah tidak dapat dialihkan kepada pihak lain ata u ke nomor kontrak lain yang 
 dimiliki konsumen
• Hadiah tidak dapat dicairkan dalam bentuk uang tunai
• Pajak hadiah ditanggung oleh Adira Finance
• Hasil keputusan pemenang undian tidak dapat diganggu gugat
• Ketentuan pemberian hadiah adalah sebagai berikut:
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• Hadiah undian pelunasan 1X angsuran dapat digunakan untuk angsuran bulan 
 berikutnya dari pengumuman undian. Angsuran yang jatuh tempo pada bulan 
 pengundian dibayarkan oleh konsumen
• Hadiah akan ditransfer langsung oleh Adira Finance ke kontrak pemenang undian
• Adira Finance tidak pernah memungut biaya atas program ini
• Untuk informasi lebih jelas, konsumen dapat menghubungi Kantor Cabang 
 Adira Finance terdekat atau menghubungi Dering Adira Finance 1500 511.

• Konsumen dapat melakukan pengecekan poin melalui :
 Aplikasi AKSES Adira Finance pada menu AKSESKU, Submenu POIN HARCILNAS
•  Poin akan terupdate seminggu sekali setiap hari Rabu untuk perhitungan transaksi hari 
 Senin sampai hari Minggu di minggu sebelumnya

Bagaimana cara mendapatkan point undian 
program “ Harcilnas 2019” ini ?

Cara mendapatkan point undian program “Harcilnas 2019” adalah sbb :6.

Bagaimana cara mendapatkan point undian 
program “ Harcilnas 2019” ini ?

7.

• Pengumuman pemenang dapat dilihat pada website Adira Finance yaitu 
 www.adira.co.id dan Aplikasi AKSES Adira Finance
• Konsumen yang terpilih menjadi pemenang akan dikirimkan SMS oleh Adira Finance 
 dan Push Notif melalui Akses Adira Finance 

Bagaimana caranya saya bisa melihat 
pengumuman pemenang undian program 
“Harcilnas 2019” ini ?

8.

• Konsumen datang langsung ke kantor Cabang Adira Finance terdaftarnya dengan 
 membawa KTP asli
• Konsumen wajib menandatangani berita acara serah terima hadiah undian di Kantor 
 Cabang Adira Finance terdaftar.

Apabila saya memenangkan hadiah Undian, 
bagaimana caranya saya mendapatkan hadiah 
undian tersebut ?

9.

Konsumen baru yang pembiayaannya direalisasikan pada periode program dan telah 
melakukan registrasi untuk mengikuti Undian Program akan mendapatkan 50 poin 
Konsumen Existing yang direalisasikan kembali pembiayaannya selama periode 
program (Additional Order / Repeat Order) dan telah melakukan registrasi untuk 
mengikuti Undian Program akan mendapatkan 60 poin
Konsumen yang melakukan pembayaran angsuran tepat waktu (tidak ada 
keterlambatan) selama periode program akan mendapatkan 10 poin setiap bulannya 
(berlaku per 1 Maret 2019)
Konsumen yang melakukan registrasi / mendaftarkan Program  Undian Harcilnas 
melalui AKSES ADIRA FINANCE akan mendapatkan 5 poin

1.

2.

3.

4.

Ya bisa, dengan syarat :
1. Yang mewakili membawa fc KTP Konsumen dan KTP asli penerima kuasa
2. Membawa surat kuasa bermateri 6000  

Apakah penandatanganan berita acara serah 
terima hadiah dapat diwakilkan? 

10.

Tidak , Pajak undian ditanggung oleh PT Adira Dinamika Multi Finance TbkApakah pajak undian ditanggung oleh Konsumen?11.

Hadiah undian akan dicairkan kurang lebih 14 hari kerja setelah pengundian
Note :
-  Bagi Pemenang hadiah hiburan, hadiah akan dicairkan untuk pembayaran cicilan 
 dibulan berikutnya (otomotis akan terpotong pada cicilan bulan berikutnya)
-  Bagi Pemenang hadiah utama, hadiah akan dicairkan untuk pembayaran sisa angsuran 
 Konsumen.

Berapa lama saya bisa mendapatkan hadiah 
undiannya?

12.

Hadiah hiburan : Pelunasan 1x angsuran  
Hadiah hiburan yang berupa pelunasan 1X cicilan, dicairkan untuk pembayaran
angsuran di bulan berikutnya.

B.

Periode pengumpulan point tanggal 01 Februari 2019 s/d 31 Oktober 2019


