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Terobosan Baru Generali:
Solusi Keuangan Inovatif iPLAN
Berikan Nasabah Kepastian Dana
dan Bonus Hidup Sehat
Jakarta – PT Asuransi Jiwa Generali Indonesia (“Generali”) kembali meluncurkan
produk iPLAN (Insurance Protection Linked Auto Navigation), asuransi unit link
inovatif yang selain memberikan kebebasan bagi nasabah untuk menentukan
target dana yang ingin dicapai secara pasti. iPLAN adalah satu-satunya unit link
yang menawarkan Bonus Hidup Sehat sebesar Uang Pertanggungan, sehingga
nasabah akan menerima total Uang Pertanggungan bisa sehingga sebesar dua
kali lipat dibandingkan dengan produk unit link biasa.
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Produk ini merupakan jawaban dari angka harapan hidup manusia yang terus
meningkat, didorong oleh kemajuan teknologi kedokteran dan gaya hidup
manusia yang kian sehat. Di Indonesia sendiri, situs Knoema* dalam perkiraan
populasi & proyeksi (1960 – 2050) menunjukkan rata-rata peningkatan harapan
hidup sebesar 0,37 per tahun, yang berarti pada tahun 2060 nanti, orang
Indonesia diperkirakan akan berusia hingga di atas 85 tahun.
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“Dengan tingkat harapan hidup masyarakat yang semakin tinggi, Generali tak
hanya berfokus pada kebutuhan nasabah untuk memiliki dana yang cukup untuk
pensiun, tetapi juga berfokus pada keamanan dan kepastian finansial bagi mereka
saat ini dan hari tua. Sebagai produk inti Generali, iPLAN kini diluncurkan kembali
dengan pengembangan untuk mengakomodasi kebutuhan nasabah dan tren yang
terjadi,” jelas Edy Tuhirman, Chief Executive Officer dari PT Asuransi Jiwa
Generali Indonesia di Jakarta (18/07).
Memiliki harapan hidup lebih lama menjadi impian setiap orang, tentunya dengan
kehidupan yang lebih sehat daripada sebelumnya. Namun pertanyaannya,
siapakah yang akan merawat mereka disaat tua? Apakah masih mengandalkan
kemampuan finansial anak-anak mereka atau terpaksa tetap bekerja meski telah
melewati usia pensiun?
Menurut Edy Tuhirman, Generali mengerti bahwa penuaan terjadi secara alami,
tapi "Menua dengan Baik" (aging well) membutuhkan perencanaan yang matang.
Penuaan yang sehat harus juga memikirkan masalah keuangan, medis, dan
keluarga lain yang akan dihadapi orang di usia tua.
Edy Tuhirman menambahkan, “Sebagai life partner bagi nasabah, kami selalu
bersama sepanjang perjalanan hidup untuk memastikan kebutuhan finansial
mereka terpenuhi. Harapan kami adalah agar nasabah dapat menikmati hidup
mereka dengan bahagia, sehat dan tenang karena terjamin dengan pasti.
Nasabah adalah prioritas utama, sehingga kami senantiasa meningkatkan produk
untuk memenuhi kebutuhan mereka. Ini adalah bentuk komitmen kami untuk
secara aktif melindungi dan meningkatkan kehidupan masyarakat Indonesia,
menciptakan nilai-nilai bagi hidup mereka yang kami layani.”

Dengan iPLAN terbaru, nasabah akan menerima pembayaran Bonus Hidup
Sehat hingga sebesar jumlah uang pertanggungan tanpa mengurangi nilai
investasi atau nilai perlindungan. Perlindungan mereka juga akan terus berjalan
demi membantu melindungi keluarga mereka bila terjadi risiko tak terduga. Ini
merupakan inovasi terbaru dari Generali dan merupakan yang pertama di pasar
asuransi Tanah Air.
Tak hanya itu, produk ini juga dilengkapi dengan sistem manajemen resiko
otomatis Auto Risks Management System (ARMS), sebuah perisai pelindung
investasi yang membantu nasabah mengelola risiko investasi secara otomatis,
diciptakan di tahun 2011 dengan total dana kelolaan sebesar 3.9 Triliun Rupiah.
iPLAN dipasarkan melalui jalur keagenan dan dilengkapi dengan lebih dari 20
pilihan Asuransi Tambahan, termasuk Global Medical-PLAN, perlindungan
perawatan kesehatan komprehensif di seluruh dunia dengan pilihan nilai manfaat
yang mencapai Rp 35 Milyar.
Keterangan:
*https://knoema.com/WBPEP2014/population-estimates-and-projections-19602050?tsId=1097870

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 €70 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.
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 2.6 triliun pada tahun 2016. 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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