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DNA Journal, Inovasi Baru Generali untuk
Nasabah Prioritas
Jakarta, 5 Maret 2019 – PT Asuransi Jiwa Generali Indonesia (Generali Indonesia)
meluncurkan Generali I-Signature, sebuah layanan solusi kesehatan eksklusif di Indonesia yang
memberikan fasilitas DNA Journal dan berbagai akses kesehatan terbaik untuk para nasabah
prioritasnya. Layanan ini merupakan pertama kalinya di Indonesia yang diberikan oleh institusi
keuangan untuk para nasabah setianya.
Edy Tuhirman (CEO Generali Indonesia) mengatakan, "Generali I-Signature ditujukan untuk
meningkatkan layanan kami kepada nasabah prioritas, sebagai wujud komitmen Generali untuk
menjadi lifetime partner bagi para nasabah. Layanan ini akan menjadi langkah awal untuk
mengenal karakteristik tubuh dan memulai hidup yang lebih sehat lagi di sepanjang usia."

www.generali.co.id

Dengan bergabung ke dalam Generali I-Signature, nasabah berkesempatan mendapat berbagai
macam manfaat dan akses istimewa, salah satunya adalah DNA Journal yang merupakan paket
spesial DNA test yang diberikan secara gratis. Hasil DNA Journal akan memberikan analisa
variasi genetik, yang akan memberikan informasi akurat kepada nasabah mengenai kebutuhan
nutrisi, sensitivitas atas vitamin dan hal-hal umum tentang stamina dan kesehatan tubuh, hanya
dengan memberikan sample air liur. Laporan analisis ini dikirimkan dalam bentuk jurnal kesehatan
digital yang bersifat personal dan rahasia sesuai dengan DNA di masing-masing individu.
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“Nasabah selalu menjadi fokus utama Generali Indonesia. DNA Journal yang kami persembahkan
merupakan wujud kepedulian kami terhadap kesehatan nasabah yang telah menjadi bagian
penting dari keluarga besar Generali Indonesia. Melalui hasil DNA Journal yang mereka dapatkan,
kami berharap nasabah bisa memperbaiki asupan, pola makan dan gaya hidup yang lebih baik
lagi sesuai dengan profil DNA mereka masing-masing,” papar Edy.
Melalui Generali I-Signature, Generali juga berharap dapat menjalin komunikasi yang lebih dekat
dengan nasabah, sehingga dapat memberikan solusi atas kebutuhan nasabah dan pelayanan
yang lebih baik lagi. Layanan Generali I-Signature tidak hanya terbatas pada akses gratis DNA
Journal, namun nasabah juga dapat menerima privileged access program lainnya yang
menawarkan berbagai akses eksklusif, acara-acara private, dan berbagai pengalaman lain yang
memberikan banyak keuntungan.
Rangkaian produk dan layanan inovatif Generali Indonesia ditujukan untuk melindungi dan
meningkatkan kualitas hidup banyak orang, sesuai visi Generali – to actively protect and enhance
people’s lives.
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TENTANG 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 50 negara dengan total pendapatan premi melebihi €68 Milyar pada tahun
2017. Didukung oleh 71.000 karyawan dan 57 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.
TENTANG 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 3,2 triliun pada tahun 2017. Pada tahun 2011
Generali 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 meraih Unit Link Award

2018 dari Majalah Investor serta 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
tika.oktavianingsih@generali.co.id

Internal

