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KOMITMEN ALLIANZ INDONESIA DALAM MEMBERIKAN
PERLINDUNGAN & PELAYANAN TERBAIK

Seluruh penghargaan
yang diterima di Digital
Brand Awards semakin
mengukuhkan komitmen
kami untuk terus melakukan
inovasi digital dalam
membantu Nasabah
mendapatkan perlindungan
yang komprehensif,
terutama saat menghadapi
new normal di tengah situasi
pandemi. Kami akan terus
hadir memberikan solusi
perlindungan di seluruh
aspek kehidupan
Nasabah kami.

Karin Zulkarnaen
Chief Marketing Officer
Allianz Life Indonesia

5 PRODUK ASURANSI
KEBAKARAN TERBAIK
DI INDONESIA

Pada saat ini, banyak perusahaan asuransi
umum di Indonesia yang menawarkan produk
asuransi kebakaran rumah. Pertanyaannya,
produk asuransi kebakaran mana yang
terbaik? Allianz memiliki beberapa produk
asuransi kebakaran yang pantas untuk dilirik,
seperti RumahKu Plus Houseowner dan
RumahKu Plus Householder.

Asuransi menjadi kebutuhan penting
bagi masyarakat di tengah pandemi
seperti sekarang ini. Dalam wawancara
dengan Berita Satu (12/5), Peter Van Zyl,
Presiden Direktur Allianz Utama Indonesia
menyampaikan komitmen Allianz Indonesia
dalam memberikan perlindungan dan
pelayanan terbaik kepada nasabah,
mitra bisnis, dan masyarakat di kondisi
sulit seperti ini.
Bentuk perwujudan komitmen Allianz
dalam memberikan #peaceofmind seperti:
pemberian donasi APD untuk pekerja medis,
rapid test gratis bagi warga Jakarta yang
tinggal di red zone, & konsultasi dokter gratis.
Together with our customers, we stay
strong & resilient.

STAY STRONG, WE ARE ALL
IN THIS TOGETHER!
Pesan dari CEO Allianz Life Indonesia:
“Saya percaya bahwa saling peduli
terhadap satu sama lain akan menjadi
penawar yang kuat untuk segala kesedihan.
Sangat penting bagi kita sebagai manusia
dan perusahaan untuk berbicara dengan
Nasabah kami secara konsisten dan penuh
rasa hormat, terutama selama masa sulit ini.
Stay strong, we are all in this together!
#BersamaKitaPastiBisa!
#AllianzForLife

LINDUNGI NASABAH AFFLUENT,
ALLIANZ LIFE KENALKAN
ASURANSI JIWA UNIT LINK BARU

Produk berfitur premium ini memberikan
manfaat perlindungan optimal dan potensi nilai
investasi yang menyesuaikan dengan tujuan
finansial yang dimiliki nasabah, dan tersedia
bagi nasabah di 3 mitra perbankan Allianz Life:
MyProtection Infinite untuk nasabah Bank
Maybank Indonesia, Premium Wealth Assurance
untuk nasabah Bank HSBC Indonesia, dan
Guardia Signature untuk nasabah Bank BTPN.

ALLIANZ INDONESIA
RAIH PENGHARGAAN
PR AWARD 2020

Allianz Indonesia mendapat penghargaan
dalam 'Indonesia Corporate Branding PR
Award 2020' kategori Life Insurance yang
diselenggarakan pada tanggal 14 Mei 2020
oleh The Iconomics karena dinilai berhasil
mengoptimalkan peran public relations
dalam membangun brand image positif
bagi perusahaan di kondisi pandemi dan
era new normal.

