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Premi bruto mencapai € 54 miliar (+5,1%) berkat kinerja asuransi
jiwa yang sangat baik (+7%) dan pertumbuhan di asuransi umum
(+0,8%)
Pendapatan usaha mencapai € 3,8 miliar (+4,7%) berkat
peningkatan keuntungan dari bisnis asuransi umum (+4.8%) dan
asuransi jiwa (+3,9%)
Return-on- equity (RoE) tahunan 13,9%
Rasio gabungan 92,7%

Generali Group CFO, Alberto Minali, berkomentar: “Dalam sembilan bulan pertama
tahun 2015, Generali terus meningkatkan kinerja. Pemasukan premi dan keuntungan
mengalami pertumbuhan yang signifikan di asuransi jiwa dan umum, dengan
keuntungan bersih € 1,7 miliar. Angka ini sudah melebihi hasil full year 2014. Di
segmen asuransi jiwa, pertumbuhan unit-link dan produk proteksi terus melaju, dengan
pemasukan lebih dari € 11 miliar. Sementara itu, pada segmen asuransi umum
(property & casualty), rasio gabungan selama sembilan bulan pertama tetap
berkembang, walau terjadi beberapa kerugian dari bencana alam dan pasar yang
semakin kompetitif. Peraihan premi dari asuransi umum meningkat, didorong oleh
kinerja di negara-negara Eropa Timur dan Tengah, serta kinerja produk-produk nonmotor. Hasil ini, serta posisi modal kami yang kuat, tercermin pada return-on-equity
tahunan 13,9%, di atas target yang 13%.
Kami yakin bahwa kami akan menutup tahun 2015 dengan laba bersih yang jauh lebih
tinggi dari tahun 2014.”
Generali Group kuartal tiga tahun 2015 dengan pertumbuhan yang cukup
signifikan, dengan pendapatan premi yang kuat. Pendapatan usaha mencapai € 3,8
miliar (+4,7%) berkat peningkatan keuntungan dari bisnis asuransi jiwa (+3,9%) dan
asuransi umum (+4,8%). Sementara return-on-equity tahunan berada di posisi
13,9%, jauh lebih tinggi dari target yang ditetapkan pada 13%.
Premi bruto Generali Group berada di posisi € 54 miliar (+5,1%), didorong oleh
kinerja bisnis asuransi jiwa yang menyumbang pemasukan premi € 11 miliar (+7%).
Laba bersih selama sembilan bulan pertama tahun 2015 tercatat € 1,7 miliar,
melebihi peraihan laba bersih selama 12 bulan (full year) tahun 2014.

GENERALI GROUP
Generali Group merupakan salah satu penyedia asuransi global dengan total pendapatan
premi €70 milyar di tahun 2014. Didukung oleh 78.000 karyawan yang tersebar diseluruh
dunia dan melayani lebih dari 72 juta klien di lebih dari 60 negara dan semakin pesat
menempati posisi penting pada pasar Eropa Timur dan Asia

GENERALI INDONESIA
PT Asuransi Jiwa Generali Indonesia merupakan bagian dari Generali Group yang
beroperasi di Indonesia sejak tahun 2009. Generali Indonesia mencatat perolehan premi
sebesar Rp 1,8 Triliun pada tahun 2014. Sebagai wujud dari komitmen Generali Indonesia
kepada pelanggan, pada tahun 2015 Generali Indonesia menempati kantor baru yaitu di
Generali Tower.

