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Perkenalkan Industri Asuransi pada Generasi
Muda, Generali Terima Kunjungan Mahasiswa
Jakarta, 3 Agustus 2018 – PT Asuransi Jiwa Generali Indonesia menerima
kunjungan
mahasiswa dari berbagai universitas, yakni Universitas Indonesia,
Universitas Padjajaran, Institute Pertanian Bogor, Universitas Islam Bandung,
Universitas Islam As-Syafiiyah, dan Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati pada
Kamis, 2 Agustus 2018. Kunjungan mahasiswa yang diinisiasi oleh Himpunan
Mahasiswa Matematika UI ini bertujuan untuk mengenal lebih dekat praktek kerja
industri asuransi khususnya aplikasi ilmu Matematika dalam menjalankan roda bisnis
perusahaan.
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Sebanyak 100 mahasiswa antusias menyimak seluruh sesi yang Generali berikan mulai
dari pengetahun tentang literasi keuangan, karir di perusahaan asuransi hingga kisah
sukses beberapa karyawan Generali yang memulai karirnya dari program magang.
“Kunjungan mahasiswa ini merupakan apresiasi tersendiri bagi Generali yang diberikan
kepercayaan untuk berbagi ilmu tentang industri asuransi kepada generasi muda.
Sebagai perusahaan yang turut aktif tumbuh bersama masyarat dan komunitas tempat
dimana Generali beroperasi, Generali selalu terbuka bagi para mahasiswa yang ingin
belajar bagaimana perputaran bisnis di dunia asuransi. Ini merupakan dukungan
Generali untuk meningkatkan kualitas hidup banyak orang, khususnya generali penerus
bangsa, yang searah dengan visi Generali - to actively protect and enhance people’s
lives,” ujar Edy Tuhirman, CEO Generali Indonesia.
Selain paparan materi dan talkshow, mahasiswa juga diajak berkeliling kantor untuk
melihat langsung situasi dan kondisi kerja Generali. Tidak hanya pada inti bisnis
asuransi, berbagai sistem pendukung jalannya suatu perusahaan juga turut
diperkenalkan. “Kami berharap kunjungan ini dapat memberikan pelajaran berharga
bagi para mahasiswa yang bermanfaat untuk mempersiapkan diri terjun dalam dunia
kerja,” tutup Edy.

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 60 negara dengan total pendapatan premi melebihi €68.9 milyar pada
tahun 2016. Didukung oleh 74.000 karyawan dan 55 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 mendapatkan predikat
‘SANGAT BAGUS’ pada Infobank Unit Link Awards 2016. PT Asuransi Jiwa Generali Indonesia merupakan
perusahaan asuransi yang terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
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