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CEO International Generali Group Tegaskan
Komitmen The Human Safety Net di Indonesia
Jakarta, 9 Juli 2019 – CEO International Generali Group, Jaime Anchustegui, tegaskan
komitmen Generali dalam menjalankan gerakan The Human Safety Net di Indonesia. Komitmen
ini ditunjukkan dengan turut terlibat aktif dalam kegiatan Saturday Academy di wilayah Tanah
Merah, Jakarta Utara, pada Sabtu, 6 Juli 2019. Bersama Regional Officer for Asia Pacific,
Roberto Leonardi, Head of Business Transformation- International, Daniele Scardillo, CEO
Generali Indonesia, Edy Tuhirman, serta seluruh jajaran management Generali Indonesia,
Jaime turut terlibat aktif menjadi relawan dengan melakukan serangkaian kegiatan memasak
bersama dan storytelling.
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“Generali Group terus berkomitmen untuk memperkuat gerakan The Human Safety Net di
berbagai negara, khususnya Indonesia. Ini merupakan kesempatan yang sangat baik dan saya
merasa bahagia bisa turut aktif dalam kegiatan ini. Saya yakin, dengan komitmen dari seluruh
manajemen, serta keterlibatan aktif karyawan dan agen, gerakan ini akan memberikan dampak
yang besar bagi masa depan anak-anak Indonesia,” ujar Jaime Anchustegui, CEO
International Generali Group.
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Dengan tema unik ‘MasterChef’, hampir 100 relawan yang terdiri dari karyawan dan agen
Generali masak bersama sekaligus mengedukasi lebih dari 200 anak-anak mengenai makanan
sehat dan dan mengaplikasikannya di kehidupan sehari-hari. Selain masak dan storytelling,
Generali turut memberikan donasi berupa peralatan sekolah sehingga anak-anak bisa lebih
bersemangat dalam menyambut tahun ajaran baru.
Tidak hanya fokus pada anak-anak, Generali juga mendonasikan kursi roda bagi warga Tanah
Merah yang membutuhkan agar mereka bisa lebih mudah menjalankan aktifitas sehari-hari.
Seluruh rangkaian kegiatan dan program untuk The Human Safety Net ini merupakan komitmen
Generali yang tidak hanya berfokus pada pertumbuhan bisnis, namun juga secara aktif tumbuh
bersama masyarakat dan komunitas dimana Generali berada, sejalan dengan value Live The
Community.
***
TENTANG THE HUMAN SAFETY NET
The Human Safety Net (THSN) merupakan gerakan berantai global dari Generali Group yang mengajak
masyarakat untuk dapat memberikan manfaat kepada orang lain, sehingga orang tersebut mampu mandiri
dan berperan aktif di masyakat. Gerakan ini diluncurkan sejak Oktober 2017 dan kini telah aktif di lebih dari
18 negara.
THSN di Indonesia fokus pada keluarga dimana gerakan ini dijalankan melalui kegiatan Saturday Academy
yang berfokus di tiga program utama, yakni pembangunan karakter anak, pendampingan orang tua melalui
parenting class serta pemberian nutrisi bagi ibu hamil dan balita. Dalam menjalankan program-program
THSN di Indonesia, Generali Indonesia bekerja sama dengan HOPE Worldwide Indonesia, sebuah lembaga
NGO terpercaya yang telah banyak membantu keluarga di 70 negara.
TENTANG GENERALI GROUP
Generali Group adalah grup perusahaan asuransi yang berasal dari Italia dan memiliki jaringan internasional
yang kuat. Berdiri sejak tahun 1831, Generali Group merupakan salah satu penyedia asuransi global terbesar
yang hadir di 50 negara, dengan total pendapatan premi lebih dari 66 Milyar Euro pada tahun 2018. Memiliki
hampir 71.000 karyawan yang melayani 61 juta nasabah, Generali Group memimpin pasar di Eropa Barat
dan tumbuh signifikan menempati posisi penting di pasar Eropa Tengah, Eropa Timur dan Asia.
TENTANG GENERALI INDONESIA
PT Asuransi Jiwa Generali Indonesia (Generali Indonesia) merupakan bagian dari Generali Group yang
beroperasi di Indonesia sejak tahun 2009 dan mengembangkan bisnis melalui jalur multi distribusi yaitu
asuransi kesehatan grup, keagenan dan bancassurance yang tersebar pada lebih dari 40 kota di Indonesia.
Mencatatkan premi lebih dari Rp. 3,2 Triliun pada tahun 2017, Generali Indonesia telah melindungi ratusan

ribu nasabah melalui solusi-solusi yang inovatif.
Generali Indonesia menghadirkan ROBO ARMS*, yaitu layanan terbaru dalam mengelola unit link secara
otomatis tanpa rasa khawatir akan kondisi pasar yang tak menentu, sehingga proteksi dapat terjaga untuk
jangka panjang. Berkat kinerja perusahaan yang baik, Generali Indonesia mendapatkan penghargaan
“Asuransi Jiwa Terbaik 2018” untuk Kategori aset di atas 1T-10T dalam Investor Award 2018. PT Asuransi
Jiwa Generali Indonesia merupakan perusahaan asuransi yang terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa
Keuangan (OJK).
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