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ROBO ARMS, Inovasi Auto Kendali Unit Link
dari Generali
Jakarta, 12 April 2018 – PT Asuransi Jiwa Generali Indonesia (Generali Indonesia) kembali
menghadirkan inovasi baru yang dipersembahkan untuk para nasabah. Setelah menghadirkan
Auto Risk Management System (ARMS) yang merupakan metode manajemen risiko yang
disesuaikan dengan profil investasi nasabah pada 2011 lalu yang hingga saat ini belum ada
duanya, kini Generali resmi meluncurkan ROBO ARMS, fitur baru dari ARMS yang mengelola
risiko investasi pada unit link dengan mengubah parameter ARMS secara otomatis sesuai dengan
kondisi pasar dan profil risiko nasabah. Fitur ini akan bekerja untuk melindungi unit link nasabah
dari kemungkinan terburuk dan mengambil keuntungan dari kemungkinan terbaik secara otomatis.
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Edy Tuhirman (CEO Generali Indonesia) mengungkapkan, “Sebagai mitra perlindungan
finansial, Generali memahami dinamika dan situasi pasar yang fluktuatif serta kesibukan nasabah.
Untuk itu, ROBO ARMS hadir untuk memberikan pengalaman unik layaknya robot asisten, dimana
unit link mereka akan dikelola ROBO ARMS yang akan melakukan pergantian alokasi aset secara
berkala sesuai dengan kondisi pasar dan melakukan ‘stop loss’ untuk mencegah kemungkinan
terburuk, sehingga perlindungan kesehatan dan perencanaan keuangan yang diharapkan dapat
terwujud. Dengan layanan ini, nasabah dapat dengan tenang berasuransi dan lebih menikmati
waktu luang bersama keluarga karena unit link mereka otomatis terkendali.”
Pada umumnya dibutuhkan dana kelola yang besar untuk mendapatkan personalized financial
service, namun ROBO ARMS Generali hadir untuk seluruh pemegang polis unit link tanpa
minimum dana tertentu. Dengan memonitor kondisi pasar setiap hari, unit link nasabah otomatis
terkendali sesuai dengan profil risiko dan mampu beradaptasi mengikuti kondisi pasar keuangan.
ROBO ARMS memproteksi berapapun aset unit link nasabah setelah menentukan profil
investasinya dan terus aktif tanpa batas waktu tertentu selama menjadi nasabah Generali.
Edy menambahkan, “ROBO ARMS merupakan layanan finansial eksklusif yang kami
persembahkan untuk seluruh nasabah, tanpa terkecuali. Jika diibaratkan dengan dunia fashion,
Generali mampu menghadirkan produk pakaian kualitas butik dengan harga terjangkau. Dengan
fitur ini, nasabah bisa dengan tenang berasuransi unit link di segala kondisi pasar dengan nyaman
karena sistem kami akan memperhatikan pergerakan pasar dan mengelola investasi pada unit link
nasabah untuk mengoptimalkan nilainya. Dengan unit link yang terkendali, kami berharap
nasabah bisa memiliki perlindungan kesehatan terbaik dan lebih maksimal.”
Dengan kompetensi dan pengalaman di bidangnya, Generali menghadirkan ROBO ARMS yang
menjadi satu-satunya fitur yang membantu nasabah untuk mengelola unit link sehingga nasabah
bisa memiliki proteksi kesehatan yang lebih terjaga terus-menerus.
“Untuk berasuransi pada unit link, serahkan pada ahlinya, biarkan ROBO ARMS yang tangani.”
tutup Edy.
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Generali Indonesia menghadirkan ROBO ARMS*, yaitu layanan terbaru dalam mengelola otomatis unit link
tanpa rasa khawatir akan kondisi pasar yang tak menentu, sehingga proteksi dapat terjaga untuk jangka
panjang. Berkat kinerja perusahaan yang baik, Generali Indonesia mendapatkan penghargaan “Asuransi Jiwa
Terbaik 2018” untuk Kategori aset di atas 1T-10T dalam Investor Award 2018. PT Asuransi Jiwa Generali
Indonesia merupakan perusahaan asuransi yang terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
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