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Generali Dorong Kecintaan Anak pada Tanah
Air dengan Jambore Hati 2019
Jakarta, 23 Juli 2019 – Dalam rangka Hari Anak Nasional yang jatuh pada tanggal 23 Juli, PT
Asuransi Jiwa Generali Indonesia mendukung penuh kegiatan Jambore Hati 2019, sebuah
program pendidikan yang melibatkan lebih dari 300 anak dari keluarga kurang mampu dan 100
relawan dari berbagai daerah di Jabodetabek. Bekerjasama dengan oleh Yayasan HOPE
Worldwide Indonesia, acara ini diselenggarakan di Southlake - Bekasi pada Sabtu, 20 Juli 2019
yang bertujuan untuk memperkenalkan kepribadian diri, membangun karakter cinta tanah air dan
kerja keras serta membangun ketangguhan diri dan kerjasama.
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“Ini kali kedua Generali mendukung penuh terselenggaranya Jambore Hati dan akan menjadi
komitmen Generali untuk mendukung penuh kegiatan-kegiatan yang mampu membangun
kualitas diri anak. Sebagai generasi penerus, anak-anak merupakan investasi dan harapan masa
depan bangsa yang harus memiliki rasa cinta Tanah Air, agar mereka selalu memiliki karakter
dan memegang teguh nilai-nilai bangsa ditengah era globalisasi dan semakin terbukanya
informasi dan perkembangan jaman saat ini,” ujar Vivin Arbianti (Chief Marketing & Customer
Generali Indonesia sekaligus Head of The Human Safety Net Indonesia).
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Bersama relawan dari karyawan Generali, dalam kesempatan ini anak-anak diajak belajar sambil
bermain berbagai permainan edukatif yang mampu memperkuat interaksi sosial dan kerjasama.
Selain itu, anak-anak juga mendapatkan paparan materi interaktif mengenai cinta tanah air dan
kerja keras agar nilai-nilai ini dapat tertanam pada diri mereka sejak dini.
Dukungan pada Jambore Hati 2019 merupakan bagian gerakan berantai global dari Generali
Group, The Human Safety Net, dimana program ini berfokus pada keluarga Indonesia yang
membuka kesempatan bagi anak-anak dari keluarga kurang beruntung untuk memiliki masa
depan yang lebih baik melalui pembentukan karakter, ilmu pengetahuan dan penanaman
kesadaran akan pentingnya makanan dengan gizi seimbang. Partisipasi ini juga sekaligus sejalan
dengan salah satu nilai Generali, Live The Community.
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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. 2,8 Triliun pada tahun 2018, 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).
Untuk informasi lebih lanjut : Tika Oktavianingsih (PR & Media Relations) - 0856 837 2889

