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Dorong Gaya HidupSehat, Generali Dukung Surabaya
Marathon 2018
Untuk keduakalinya, Generali kembalimendukungajanglari Surabaya Marathon yang
diselenggarakan
oleh
AsosiasiPengelola
Pusat
Belanja
Indonesia
DPD
Jawa
Timur.DiselenggarakanpadaMinggu, 12 Agustus 2018, sebanyak lebih dari 4300 peserta ikut
berlari yang terbagi menjadi empat kategori jarak, yakni 5K, 10K, half marathon (21,1K) dan full
marathon (42,2K). Acara ini dibuka oleh Ibu Ir. TriRismaharini, M.T. selaku Walikota Surabaya
yang sekaligus melepas dan member semangat para pelari di garis start.
Resmi sebagai official insurance Surabaya Marathon, Generali memberikan perlindungan jiwa
bagi seluruh peserta sehingga para peserta dapat dengan tenang berlari tanpa memkirkan resiko
yang mungkin terjadi. Dukungan ini merupakan bentuk peran aktif Generali untuk tumbuh
bersama masyarakat dan komunitas tempat dimana Generali beroperasi yang sejalan dengan
salah satu nilai generali, Live The Community.“Antusiasme peserta di ajang ini menunjukkan
sebagian besar masyarakat Surabaya sudah menyadari pentingnya olahraga untuk menjaga
kesehatan dan kebugaran.
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Sejalan dengan visi Generali yang secara aktif melindungi dan meningkatkan kualitas hidup
banyak orang, kehadiran Generali di Surabaya Marathon 2018 merupakan bentuk dukungan
kami pada kegiatan yang dapat mendorong gaya hidup sehat di masyarakat,” ujar Edy Tuhirman
(CEO Generali Indonesia). Dukungan Generali pada kegiatan olahraga khususnya lari marathon
tidak berhenti sampai disini. Setelah kembal imenjadi bagian dari Surabaya Marathon, Generali
siap mendukung Borobudur Marathon 2018 pada November mendatang.
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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 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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