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Daftar

Isi dan lengkapi data pribadi Anda 
pada kolom yang tersedia,
kemudian klik “Daftar”.

Catatan:
Tambahkan kode “62” di depan nomor
telepon Anda. Contoh: 628112345XXX

05Setelah Anda mengubah password, 
akan muncul noti�kasi
“Ubah Pin berhasil”.

01Lakukan registrasi untuk masuk ke 
dalam aplikasi dengan klik “Daftar 
di sini” pada halaman Login.

Pastikan Polis Anda terdaftar di 
sistem Generali atau hubungi 
Layanan Pelanggan CS Generali di 
nomor 1500037 untuk bantuan.

03Anda diwajibkan menyetujui 
Perjanjian Lisensi Pengguna 
Akhir (EULA).

Pendaftaran berhasil dilakukan,
Anda akan menerima email berisi 
password.

Yang Terhormat,
Bapak/Ibu ALI

Terima kasih atas kepercayaan Bapak/Ibu telah memilih 
PT Asuransi Jiwa Generali Indonesia sebagai 
perusahaan asuransi yang memberikan perlindungan 
keuangan bagi Bapak/Ibu dan Keluarga.

Dengan ini kami sampaikan bahwa pendaftaran akun 
iClick Bapak/Ibu telah berhasil diproses dengan 
menggunakan alamat email 
vickykuangailem88@gmail.com dengan kode: 
DVBHEVmp.

Untuk kenyamanan dan keamanan Bapa/Ibu, harap 
simpan kode dengan aman dan tidak memberitahukan 
Email/User name ataupun kode Bapak/Ibu kepada 
siapapun. Penyalahgunaan terhadap pemakaian alamat 
Email/User ID dan kode sepenuhnya menjadi tanggung 
jawab Bapak/Ibu.

Surat elektronik ini dikirimkan secara otomatis melalui 
sistem, mohon untuk tidak membalas email ini. Apabila 
Bapak/Ibu membutuhkan informasi lebih lanjut, 
silahkan menghubungi Layanan Nasabah di nomor 
telepon 1500037 pada hari kerja Senin - Jumat pukul 
08.00 - 17.00 WIB atau email ke care@generali.co.id.

Demikian disampaikan dan terima kasih atas 
perhatiannya.

Hormat kami,
PT Asuransi Jiwa Generali Indonesia

04Anda wajib mengubah password 
dengan password baru untuk 
keamanan akun Anda.

Untuk mengubah password, 
masukkan email dan password 
yang telah diberikan kemudian 
ganti dengan password baru Anda.

Buat Pin

Kemudahan Layanan
bagi Anda

Cek daftar RS Rekanan 
terdekat

Bermain Game Generali
Flying Lion (hanya untuk Andorid)

Akses Portal DNA untuk 
Nasabah iSignature

Melakukan perubahan 
ARMS ke ROBO ARMS

Bisa melakukan pengajuan 
dan memonitor proses klaim 

Layanan Polis
dalam Satu Klik.

PT Asuransi Jiwa Generali Indonesia
terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Mengapa Gen iClick ?

Generali Indonesia menyediakan 
kemudahan layanan akses melalui 

aplikasi Gen iClick  agar Nasabah dapat 
melihat rincian polis, mengajukan klaim, 
melakukan transaksi, mengetahui status 

pembayaran, mencari lokasi rumah 
sakit rekanan, mengetahui kabar terkini 

dan banyak lagi lainnya.

Unduh Gen iClick  di Android dan iOS 
dan segera daftarkan polis Anda untuk 
selalu terhubung ke Generali Indonesia.

Panduan Gen iClick ?
Unduh Aplikasi

Melakukan Registrasi

Login Account

Lupa Password
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3
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Aplikasi Gen iClick  dapat diunduh melalui 
Google Playstore dan iOS Appstore

Unduh Aplikasi1

Melakukan Registrasi2



• Pilih Jenis Produk
   (Individual atau DPLK).
• Masukkan email dan
   kata sandi baru Anda.
• Jika email dan password salah, 
   maka akan muncul noti�kasi 
   “Email atau password salah! 
   Silahkan coba lagi”.
• Jika email dan password benar, 
   proses login berhasil.
• Username dan Kata Sandi adalah 
   milik Anda yang bersifat rahasia, 
   untuk itu demi keamanan dan 
   kenyamanan Anda, dihimbau agar 
   tidak membagikannya ke pihak lain.

02Masukkan Email yang sudah 
terdaftar lalu klik kirim.

Jika Email salah, maka akan 
muncul notifikasi Email belum 
terdaftar.

Kirim

01Klik “Lupa Kata Sandi” pada 
halaman Login.

03Jika Email benar, Anda akan 
masuk ke halaman pengiriman 
kode OTP (SMS atau Email) dan 
secara otomatis sistem akan 
mengirimkan nomor OTP.

Kode OTP akan berlaku selama
90 (sembilan puluh) detik.

04
Kirim ulang kode OTP? (1/3) 01:37

Masukan kode OTP yang Anda 
terima lalu klik Verifikasi.

Kirim ulang kode OTP? (1/3) 01:37

Kontak Untuk Bantuan

PT Asuransi Jiwa Generali Indonesia
Generali Tower Lantai 7
Gran Rubina Business Park
Kawasan Rasuna Epicentrum,
Jl. HR Rasuna Said Kavling C-22
Jakarta 12940, Indonesia

Login Account3

Lupa Password4

Layanan Pelanggan/
Customer Care 1500037

generali.co.id

PT Asuransi Jiwa Generali Indonesia
terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.


