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Generali Turut Hadir dalam Kereta Bandara
Soekarno-Hatta
Jakarta, 2 Januari 2017 - Peresmian kereta Bandara yang dilakukan pada hari ini oleh Presiden
RI, Bapak Ir. Joko Widodo beserta jajaran pejabat terkait disambut baik oleh banyak pihak.
Masyarakat kini memiliki alternatif baru menuju Bandara Soekarno Hatta, selain kendaraan
pribadi, taksi dan bis. Tak hanya masyarakat, Generali Indonesia juga menyambut baik
peresmian ini sebagai bentuk dukungan terhadap program pemerintah dalam memajukan sarana
transportasi massa di Jakarta.
Bersama PT Railink Indonesia, Generali turut memperindah eksterior dan interior kereta melalui
kerjasama ruang media promosi. Kereta akan dipercantik dengan berbagai informasi singkat
tentang Generali agar para penumpang dapat dengan mudah mengakses banyak hal tentang
Generali.
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“Kami turut mengapresiasi keberhasilan pemerintah dengan beroperasinya kereta bandara. Ini
merupakan langkah awal yang baik untuk mempercepat waktu tempuh, mengurangi kepadatan
jalan dan meminimalisir polusi kendaraan bermotor di Jakarta. Melalui layanan dan fasilitas yang
mumpuni, Generali yakin kehadiran kereta bandara mampu meningkatkan daya saing Indonesia
diantara negara-negara maju lainnya,” ujar Edy Tuhirman, CEO Generali Indonesia, pada
peresmian kereta bandara (02/01).
Kerjasama ini merupakan salah satu wujud dari visi Generali untuk meningkatkan kualitas hidup
manusia melalui kemudahan dan teknologi yang tersedia pada transportasi massa. Sebagai
perusahaan yang tumbuh dan berkembang di Indonesia, Generali berharap agar transportasi
massa Indonesia dapat terus memberikan kemudahan, kecepatan, keamanan dan efisiensi waktu
bagi banyak orang.

GENERALI GROUP
Generali Group adalah sebuah kelompok perusahaan dari Italia yang berdiri sejak tahun 1831 dan memiliki
jaringan internasional yang kuat. Generali Group merupakan salah satu penyedia jasa asuransi terbesar di
dunia dan beroperasi di lebih dari 60 negara dengan total pendapatan premi melebihi €70 milyar pada tahun
2016. Didukung oleh 74.000 karyawan dan 55 juta nasabah, Generali Group adalah salah satu pemimpin
pasar di Eropa Barat dan semakin pesat menempati posisi penting di pasar Eropa Tengah, Timur dan Asia.
Pada tahun 2017, Generali Group termasuk sebagai salah satu perusahaan paling berkelanjutan
(sustainable) di dunia berdasarkan Corporate Knights.
GENERALI INDONESIA
PT Asuransi Jiwa Generali Indonesia (Generali Indonesia) merupakan bagian dari Generali Group yang
beroperasi di Indonesia sejak tahun 2009. Generali Indonesia mengembangkan bisnis melalui jalur multi
distribusi yaitu asuransi kesehatan grup, keagenan dan bancassurance yang tersebar pada lebih dari 40 kota
di Indonesia.
Generali Indonesia mencatat perolehan premi melebihi Rp 2.6 triliun pada tahun 2016. Pada tahun
2011Generali Indonesia menciptakan fitur Auto Risks Management System (ARMS) yang bekerja secara
otomatis sebagai perisai pengaman dana yang diinvestasikan pada produk unit link sehingga perlindungan
finansial terjaga pada jangka panjang. Berkat kinerja unit link yang baik, Generali Indonesia mendapatkan
predikat ‘SANGAT BAGUS’ pada Infobank Unit Link Awards 2016. PT Asuransi Jiwa Generali Indonesia
merupakan perusahaan asuransi yang terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
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