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Generali: Penandatanganan Kerjasama
Kemitraan Strategis antara Generali dan
Bank Victoria
PT Bank Victoria International Tbk (Bank Victoria) hari ini menjalin kerjasama dengan PT
Asuransi Jiwa Generali Indonesia (Generali), dengan meluncurkan produk
Bancassurance yang bernama Victoria International Priority Protection (VIP Pro) untuk
nasabah affluent dan emerging affluent di Indonesia.
Peluncuran produk diresmikan dengan penandatanganan perjanjian kerjasama distribusi
oleh CEO Bank Victoria, Eko R. Gindo dan CEO Generali, Edy Tuhirman.
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Berbicara pada acara peluncuran, Deputy CEO Bank Victoria, Anthony Soewandy,
mengatakan: “Kami sangat senang dapat bekerjasama dengan Generali Indonesia,
salah satu perusahaan asuransi terkemuka di Indonesia, dalam upaya kami untuk terus
melengkapi kebutuhan finansial nasabah kami dan mengkuatkan posisi kami sebagai
one stop financial solution bagi nasabah kami.”
“Dengan peluncuran produk ini, kami juga akan terus melanjutkan kehadiran beragam
produk wealth management yang komprehensif, baik asuransi maupun investasi untuk
membantu pengembangan finansial nasabah kami.” Tambah Anthony.
Edy Tuhirman, CEO Generali mengatakan: “Melalui produk VIP Pro ini, Generali
berharap mampu memberikan alternatif produk asuransi berbasis investasi bagi
nasabah ritel Bank Victoria dengan perlindungan yang maksimal.”
VIP Pro merupakan produk asuransi berbasis investasi yang menyasar kalangan
menengah ke atas yang dilengkapi dengan Auto Risks Management System (ARMS)
atau strategi pengelolaan risiko investasi dengan perlindungan komprehensif bagi para
nasabah investasi. “Kami mengembangkan VIP Pro dengan beberapa fasilitas unik
investasi yang terintegrasi seperti Auto-Rebalancing, Auto Scheduled Top-Up, AutoTrading dan Auto Re-Entry untuk perlindungan jiwa dan investasi yang maksimum.
Fasilitas-fasilitas ini disesuaikan dan di tailor-made untuk memenuhi kebutuhan sasaran
nasabah kami.” Tambah Edy Tuhirman.
“VIP Pro akan memberikan pertanggungan dalam 2 area, yaitu death benefit (saat
meninggal) dan maturity benefit (saat di usia tua). Produk asuransi ini akan memberikan
perlindungan bagi nasabah dengan usia 18-70 tahun dan 18-64 tahun.” jelas Edy.
Pada akhir tahun 2013, Generali mencatat pertumbuhan premi mencapai Rp1,301
milyar naik 102% secara signifikan dari periode yang sama 2012 yakni Rp644 miliar
dengan kontribusi terbesar dari Bancassurance sebesar 57% dari total kontribusi kanal
penjualan Generali Indonesia.
”Bancassurance terus memberikan kinerja berkelanjutan yang positif. Serta didukung
oleh perangkat terbaik seperti iSERVICES dan iCONNECT yang memberikan
kemudahan dan kenyamanan untuk mengakses dan memonitor portofolio Anda seharisehari” ujarnya.

THE GENERALI GROUP
Generali Group adalah salah satu perusahaan penyedia asuransi terbesar di Eropa dan juga
merupakan perusahaan asuransi jiwa terbesar di Eropa dengan total pendapatan premi €70
milyar pada tahun 2012.
Dengan 80.000 karyawan yang tersebar di seluruh dunia dan 65 juta klien di lebih dari 60
negara, Generali Group menempati posisi kepemimpinan pasar Eropa Barat dan semakin
pesat terdepan di EropaTimur dan Asia.
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Tentang Bank Victoria
Didirikan sejak tahun 1992, Bank Victoria hadir memberikan layanan perbankan Konsumen,
Korporasi, Komersial dan UMKM. Pada tahun 1999, Bank Victoria mencatat sahamnya di
Bursa Efek Jakarta dan Surabaya dan telah aktif melakukan aksi korporasi, seperti
penawaran umum terbatas dan menerbitkan obligasi. Dengan 100 jaringan cabang yang
luas, Bank Victoria senantiasa mengembangkan usahanya berpijak pada visi utama, yaitu
menjadi bank pilihan nasabah yang dapat dipercaya oleh para nasabah, karyawan,
regulator, kalangan perbankan nasional dan internasional dengan struktur modal yang kuat,
keuangan yang sehat dan operasional perbankan yang efisien.
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