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Adinda melindungi bisnis Dimas dengan menawarkan solusi asuransi yang disesuaikan 
dengan apa yang paling dia hargai - pertanggungan yang tumbuh bersama dengan 
bisnisnya.

Sebagai pemilik bisnis, Dimas telah bertahun-tahun mengasuransikan 10 karyawannya untuk perjalanan dinas, 

baik domestik maupun internasional, kepada agen asuransi lain sebelum dia mengenal Adinda. Bisnisnya pun terus 

berkembang dengan membuka beberapa lokasi kantor baru di kota-kota besar di Indonesia.

Namun sayangnya, pandemi mengganggu operasional bisnisnya di lokasi-lokasi baru tersebut dan Dimas perlu 

menerbangkan orang kepercayaannya untuk mengatasi gangguan tersebut. Namun, Dimas hanya mampu 

mengasuransikan satu karyawannya saja untuk perjalanan dinas tersebut dikarenakan situasi pandemi yang 

memengaruhi keuangan bisnisnya. Dimas pun mulai mengalami kesulitan mendapatkan perlindungan dari agen 

asuransi yang sebelumnya dan mulai mencari agen asuransi yang dapat memahami kondisinya.

Setelah perkenalan singkat melalui telepon, Adinda menyanggupi menawarkan asuransi perjalanan bisnis domestik 

untuk satu karyawan Dimas dengan periode perlindungan 90 hari. Alih-alih melihat fitur pertanggungan, Adinda 

menarik perhatian Dimas pada kemungkinan konsekuensi dari tidak memiliki asuransi yang tepat jika terjadi klaim, 

serta bekerja dengan agen asuransi yang sangat membantunya memahami keterbatasannya.

Temukan cara menambahkan nilai lebih bagi klien di sini.
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Perkenalkan Dimas, pemilik bisnis desain interior, dan agen 
asuransi barunya Adinda.
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