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Sukses Penyelenggaraan Borobudur Marathon
2019, Generali Proteksi Seluruh Pelari
Jakarta, 17 November 2019 – Turut menciptakan sinergi bersama dan harmoni dalam
keanekaragaman yang menjadi tujuan dalam penyelenggaraan Borobudur Marathon 2019,
Generali telah memproteksi lebih dari 10.000 pelari dari berbagai negara pada Minggu, 17
November 2019 di Taman Lumbini, Kompleks Candi Borobudur, Magelang, Jawa Tengah.
Sebagai official insurance partner, Generali telah melindungi para pelari atas resiko meninggal
dunia akibat kecelakaan saat berlari dan perlindungan rumah sakit akibat kecelakaan termasuk
berbagai resiko yang berhubungan langsung dengan olahraga lari.
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Sebelum menuju puncak acara, Generali bersama tim Borobudur Marathon telah melalui berbagai
rangkaian acara mulai dari peluncuran Borobudur Marathon 2019, Jersey & Medal Launching,
Podcast bersama Generali, Pawone, Race Pack Collection dan Friendship Run, yang seluruh
rangkaian ini telah menjadi sarana Generali untuk mendekatkan diri membangun sinergi dengan
para pelari dan masyarakat setempat untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya
perlindungan asuransi dalam menjalani kehidupan.
“Sekali lagi kami bangga telah melindungi pelari dalam ajang lari internasional Borobudur Marathon
yang terbilang unik dan spesial. Event ini tidak hanya sekedar lari semata, namun juga berhasil
mendorong potensi pariwisata & potensi masyarakat Magelang untuk lebih maju berkembang, serta
sukses membangun kolaborasi dan interaksi yang baik dengan masyarakat dan komunitas
setempat.
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Dukungan Generali pada Borobudur Marathon merupakan komitmen Generali untuk terus
mendorong masyarakat meningkatkan gaya hidup sehat melalui olahraga lari yang kami liat saat ini
semakin banyak digemari. Bisnis Generali pun seirama dengan marathon, dimana bisnis kami
merupakan bisnis jangka panjang dan fokus pada kesehatan untuk kehidupan yang lebih baik,” ujar
Edy Tuhirman (CEO Generali Indonesia).
Tidak berhenti pada Borobudur Marathon, para pelari juga bisa mendapatkan perlindungan yang
lebih komprehensif lagi melalui berbagai produk dan layanan inovatif Generali, seperti perlindungan
saat memasuki usia tua, perlindungan kesehatan hingga seluruh dunia, hingga tes DNA Journal
gratis yang Generali berikan kepada nasabah agar mereka bisa hidup lebih sehat berdasarkan DNA
masing-masing. Proteksi Generali bagi para masyarakat, khususnya para pelari, merupakan bagian
dari komitmen Generali sebagai lifetime partner bagi seluurh nasabah.
Sebagai life insurance, Generali akan terus fokus mendukung kegiatan-kegiatan yang mampu
meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang sejalan dengan value Generali, Live The Community,
dimana Generali berpartisipasi aktif di dalam kegiatan komunitas dimana Generali berada sebagai
salah satu sarana komunikasi berkelanjutan.
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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 Generali
Indonesia juga telah melindungi ratusan ribu nasabah melalui solusi-solusi yang inovatif.
Generali Indonesia menghadirkan ROBO ARMS*, yaitu layanan terbaru dalam mengelola otomatis unit link
tanpa rasa khawatir akan kondisi pasar yang tak menentu, sehingga proteksi dapat terjaga untuk jangka
panjang. PT Asuransi Jiwa Generali Indonesia merupakan perusahaan asuransi yang terdaftar dan diawasi oleh
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