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Kolaborasi Bank Kalsel dengan Generali Indonesia,
Luncurkan Asuransi Jiwa “Banua Proteksi”
Banjarmasin, 25 Maret 2021 - Sesuai tema ulang tahun Bank Kalsel yang ke - 57 “Leading
Through Innovation”, Bank Kalsel berinovasi dengan melaksanakan kerjasama bancassurance
dengan PT Asuransi Jiwa Generali Indonesia (Generali Indonesia) dengan model bisnis
referensi tidak dalam rangka produk Bank. Adapun produk asuransi yang dikerjasamakan
adalah produk asuransi jiwa Banua Proteksi.
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Acara penandatanganan Perjanjian Kerjasama tersebut dihadiri oleh Manajemen dan Direksi
Bank Kalsel, yaitu Plt. Direktur Utama Bank Kalsel, IGK Prasetya yang didampingi oleh
Fachrudin dan Mitra Damayanti beserta jajaran kepala divisi Bank Kalsel, dan juga Manajemen
dan Direksi Generali Indonesia, yaitu Edy Tuhirman selaku CEO serta Marihot Asi Pasaribu
selaku Direktur (Kamis, 25/3). Penandatangan perjanjian produk kerja sama tersebut
merupakan tindak lanjut dari perjanjian induk kerjasama bancassurance produk asuransi jiwa
antara Bank Kalsel dengan Generali Indonesia yang telah ditandatangani pada tanggal 15
Januari 2020 silam. Kerjasama ini juga sebelumnya telah disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan.
Plt Direktur Utama Bank Kalsel, IGK Prasetya menyampaikan “Banua Proteksi ini merupakan
sebuah inovasi Bank Kalsel karena ini merupakan kerjasama bancassurance pertama yang
diluncurkan. Dengan model bisnis referensi, Bank Kalsel memperluas bisnis bank dalam rangka
meningkatkan fee-based income. Kerjasama ini juga bertujuan untuk meningkatkan jenis
layanan bank untuk nasabah Bank Kalseldengan memberikan layanan one-stop-shop di mana
Nasabah selain dapat bertransaksi keuangan melalui Bank Kalsel, juga memperoleh layanan
asuransi jiwa melalui bancassurance specialist Generali Indonesia yang ditempatkan pada
kantor-kantor Cabang Bank Kalsel.”
CEO Generali Indonesia, Edy Tuhirman, mengungkapkan, “Visi Generali adalah menjadi
lifetime partner dari nasabah dan kami ingin hadir melayani kebutuhan nasabah dengan
beragam inovasi kami kapanpun, dimanapun mereka berada. Kalimantan Selatan adalah
provinsi yang berkembang sangat pesat, masyarakat Kalsel membutuhkan asuransi yang
modern dan inovatif. Kami sangat bangga bisa menjalin kerjasama dengan mitra perbankan
yang berpengalaman dan terpercaya seperti Bank Kalsel. Sinergi ini diharapkan dapat
memenuhi kebutuhan finansial nasabah Bank Kalsel secara lebih komprehensif.”
Beberapa fitur istimewa Banua Proteksi antara lain memberikan perlindungan pasti yang
besarannya lebih dari 1.000 kali premi bulanan apabila terjadi resiko meninggal. Namun jika
tidak terjadi klaim, Banua Proteksi akan menjamin 110% premi kembali di akhir masa
pertanggungan. Selain itu, Banua Proteksi ini juga menyediakan premi yang terjangkau dengan
masa premi hanya 8 tahun, sehingga juga dapat menjadi opsi bagi generasi milennials dalam
memenuhi kebutuhan proteksi diri.
Selain manfaat proteksi dan pengembalian premi, dengan memiliki produk ini nasabah juga bisa
mendapatkan fitur telemedicine Dokter Leo. Dokter Leo memberikan kemudahan akses
konsultasi medis dengan dokter profesional secara gratis hanya dengan menggunakan ponsel
dari rumah yang bisa diakses melalui aplilkasi nasabah Gen iClick. Teruji secara klinis serta
mengoptimalkan teknologi artificial intellingence, fitur ini melakukan symptoms check atau
pengecekan gejala penyakit dan dapat mendeteksi lebih dari 1000 jenis penyakit. Nasabah
dapat dengan mudah berkonsultasi dengan cara live chat, voice call ataupun video call, kapan
saja, dimana saja. Kemudahan ini tidak hanya berlaku bagi nasabah, tetapi juga beserta anggota
keluarganya. Setelah melakukan konsultasi, nasabah juga dapat melakukan penebusan obat
resep langsung di aplikasi yang sama dan obat akan langsung diantar ke rumah. Hingga dengan
Mei 2021, untuk setiap penebusan obat dengan jenis pengiriman apapun ke seluruh Indonesia.

Pengalaman lebih dari 190 tahun yang dimiliki oleh Generali membuat Bank Kalsel optimis untuk
melaksanakan kerjasama yang saling menguntungkan ini. Ditambah, Generali juga senantiasa
berinovasi dalam pengembangan produk dan peningkatan layanan kepada pemegang polis
sehingga dapat menyesuaikan dengan masyarakat yang modern. Hal ini sesuai dengan
komitmen Bank kalsel untuk memberikan layanan terbaik.
Kedua pihak, Bank Kalsel dan Generali Indonesia sangat optimis produk Banua Proteksi akan
mendapat sambutan positif dari masyarakat. Sinergi ini akan menjadi langkah awal dari kerja
sama tim yang kokoh, untuk terus menjawab kebutuhan finansial masyarakat Indonesia, baik
untuk saat ini maupun untuk masa mendatang.
TENTANG BANK KALSEL
Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan didirikan pada tanggal 25 Maret 1964. Operasional bank
berdasarkan ijin usaha dari Menteri Urusan Bank Sentral/Gubernur Bank Indonesia sesuai dengan Surat
Keputusan Nomor 26/UBS/65 tanggal 31 Maret 1965. Untuk menyesuaikan diri terhadap berbagai
perkembangan terkini, sejak tanggal 11 November 2011, PD. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan
Selatan resmi berubah badan hukum menjadi PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan dengan
sebutan Bank Kalsel. Tujuan pendirian Bank BPD Kalsel adalah untuk membantu dan mendorong
pertumbuhan perekonomian dan pembangunan Daerah serta sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli
Daerah dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat melalui kegiatan usaha perbankan berdasarkan
prinsip konvensional maupun syariah.
Untuk informasi lebih lengkap, kunjungi http://www.bankkalsel.co.id
TENTANG GENERALI GROUP
Generali merupakan salah satu penyedia asuransi dan manajemen aset global yang terbesar. Berdiri sejak
tahun 1831, saat ini hadir di 50 negara di dunia, dengan total pendapatan premi lebih dari 69.7 miliar Euro
di tahun 2019. Dengan 72.000 karyawan yang melayani lebih dari 61 juta nasabah, Generali Group
memimpin pasar di Eropa dan juga mengembangkan jangkauannya di Asia dan Amerika Latin. Ambisi
Generali adalah untuk menjadi Lifetime Partnerbagi nasabahnya, dengan menyediakan solusi inovatif yang
dapat disesuaikan dengan kebutuhan nasabah, melalui berbagai kanal distribusi.
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 keagenan, bancassurance dan asuransi kesehatan grup yang tersebar di lebih dari 40 kota
di Indonesia. Generali Indonesia mencatat perolehan premi lebih dari Rp 2,4 triliun dan RBC 423% pada
tahun 2019 dan telah menghadirkan ROBO ARMS untuk optimalisasi otomatis unit link nasabah sesuai
kondisi pasar serta profil risiko investasi nasabah, dan DNA Journal yang akan membantu nasabah hidup
lebih sehat. PT Asuransi Jiwa Generali Indonesia merupakan perusahaan asuransi yang terdaftar
dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
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