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Prioritaskan Kesehatan Nasabah, Generali Bayarkan Klaim
Kesehatan Nasabah di Medan
Medan, 18 November 2020 – Generali terus membuktikan komitmennya dalam hal pembayaran
klaim. Hari ini, Generali yang diwakili oleh Devi Yanti Pardede (Head of Customer Generali Centre
Medan) dan Ingan Kristian (Senior Regional Agency Sales Head) melakukan serah terima bingkisan
sehat kepada salah satu nasabah Generali, Bapak Derrick Wijaya yang berlangsung di Generali
Centre, Medan. Nasabah tersebut telah menerima manfaat polis berupa pertanggungan kesehatan
atas biaya yang telah dibayarkan ke rumah sakit untuk pengobatan penyakit yang dideritanya
sebesar lebih dari Rp100 juta.
Bapak Derrick mengatakan, “Saya tidak menyangka pada saat melakukan pemeriksaan medis di
luar negeri, terdapat polip pada usus saya dan mengharuskan saya untuk menjalani operasi dan
pengobatan. Biaya operasi dan pengobatan di Singapura sebesar lebih dari Rp100 juta pun
dilakukan dengan sangat mudah dan tanpa tunai. Hal ini sangat melegakan dan saya sangat
berterima kasih pada agen saya, Bapak Siwan dan juga Generali atas manfaat polis yang sesuai
janji. Kini saya sudah dapat beraktvitas dengan normal kembali. ”
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Tercatat bergabung sebagai nasabah Generali Indonesia sejak tahun 2016, pembayaran klaim
kesehatan Bapak Derrick tersebut merupakan manfaat dari produk asuransi tambahan Global
Medical-PLAN yang mampu memberikan perlindungan perawatan kesehatan komprehensif hingga
ke seluruh dunia.. Global Medical-PLAN dapat memberikan nilai perlindungan hingga mencapai
Rp35 miliar per tahun.
Jutany Japit selaku Direktur dan Chief Operation Officer Generali Indonesia dalam siaran pers
mengungkapkan, “Kami selalu mengutamakan nasabah dalam berbagai aspek, termasuk
memenuhi janji kami dalam hal klaim. Generali berharap dengan adanya pengalaman nasabah ini,
akan membantu meningkatkan kesadaran masyarakat untuk memiliki proteksi, khususnya di tengah
pandemi seperti sekarang ini dimana risiko kesehatan masih cukup tinggi. Dengan adanya proteksi,
keluarga terlindungi dan nasabah bisa tetap fokus dalam menjalani pengobatan dan proses
penyembuhan. Secara berkesinambungan, kami juga terus mendorong inovasi untuk mendampingi
dan memberikan kemudahan bagi nasabah. ”
Untuk memberikan kemudahan bagi nasabah dalam menjangkau tenaga pemasar Generali di
tengah kondisi physical distancing, Generali baru saja meluncurkan aplikasi iPropose yang
memungkinkan calon nasabah untuk melakukan konsultasi online dengan financial planner,
identifikasi kebutuhan proteksi, pengajuan polis secara online hingga melakukan pembayaran
secara digital yang cepat dan aman.
Selain itu, untuk membantu nasabah menjaga kesehatan, Generali juga memiliki fitur telemedicine
Dokter Leo, dimana nasabah bisa melakukan konsultasi medis secara virtual, gratis tanpa biaya,
dimana saja dan kapan saja dengan mudah hanya melalui. Fitur inovatif Dokter Leo terintegrasi
dengan rangkaian fitur-fitur unggulan lainnya, seperti fitur pembayaran premi online dan fitur klaim
online di dalam smart apps nasabah Generali Indonesia, Gen iClick®. Melalui Gen iClick®, nasabah
juga dapat mengakses informasi-informasi lainnya, seperti melihat informasi detil manfaat polis dan
kinerja investasi, riwayat transaksi, melakukan perubahan polis seperti : alokasi dana investasi,
mengatur parameter ARMS,dan rubah data korespodensi. Selain itu, juga terdapat informasi lain
seperti daftar rumah sakit rekanan, akses DNA Journal data nasabah yang berupa Nutrigenomic,
rancangan olahraga dan ketahanan nasabah terhadap stress dan kualitas tidur, layanan keluar
rumah sakit (discharge-button)
Berdasarkan data keuangan yang belum diaudit, pada periode 1 Januari 2020 hingga 31 Oktober
2020, Generali telah membayarkan sebanyak lebih dari 147.000 klaim senilai lebih dari Rp526,7
miliar yang merupakan gabungan dari manfaat meninggal dunia, kesehatan dan penyakit kritis. Nilai
klaim tersebut termasuk pembayaran 274 klaim terkait COVID-19 senilai Rp 28,6 miliar.
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TENTANG GENERALI GROUP
Generali merupakan salah satu penyedia asuransi dan manajemen aset global yang terbesar. Berdiri sejak
tahun 1831, saat ini hadir di 50 negara di dunia, dengan total pendapatan premi lebih dari 69.7 miliar Euro di
tahun 2019. Dengan 72.000 karyawan yang melayani lebih dari 61 juta nasabah, Generali Group memimpin
pasar di Eropa dan juga mengembangkan jangkauannya di Asia dan Amerika Latin. Ambisi Generali adalah
untuk menjadi Lifetime Partner bagi nasabahnya, dengan menyediakan solusi inovatif yang dapat disesuaikan
dengan kebutuhan nasabah, melalui berbagai kanal distribusi.
TENTANG GENERALI INDONESIA
PT Asuransi Jiwa Generali Indonesia (Generali Indonesia) merupakan bagian dari Generali Group yang
beroperasi di Indonesia sejak tahun 2009 dan mengembangkan bisnis melalui jalur multi distribusi yaitu
keagenan, bancassurance dan asuransi kesehatan grup yang tersebar di lebih dari 40 kota di Indonesia.
Generali Indonesia mencatat perolehan premi lebih dari Rp 2,4 triliun dan RBC 423% pada tahun 2019 dan telah
menghadirkan ROBO ARMS untuk optimalisasi otomatis unit link nasabah sesuai kondisi pasar serta profil
risiko investasi nasabah, dan DNA Journal yang akan membantu nasabah hidup lebih sehat. PT Asuransi Jiwa
Generali Indonesia merupakan perusahaan asuransi yang terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa
Keuangan (OJK).

Untuk informasi lebih lanjut, hubungi :
Windra K. Bakrie
Head of Public Relations & Digital
08118893048
windra.krismansyah@generali.co.id

Internal

