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Allianz Life Indonesia menjalin kerja sama 
dengan Gojek dalam menyediakan asuransi 
di platform aplikasi ojek online tersebut.
Chief Partnership Distribution Officer Allianz 
Life Indonesia Bianto Surodjo menjelaskan, 
pihaknya kini menyediakan asuransi rawat 
inap rumah sakit di layanan GoSure. 

Perluasan kerja sama ini dilandasi oleh 
semakin besarnya kebutuhan masyarakat 
terhadap proteksi kesehatan, seiring pandemi  
virus corona yang terus merebak.

ALLIANZ INDONESIA BAGIKAN 
TIPS JITU LANCAR WFH SEMBARI 
TEMANI ANAK SFH

MASA COVID-19 PENUH 
KETIDAKPASTIAN, TETAP 
SIAPKAN DANA PENSIUN

Meski PSBB, Mobil Kamu 
Bisa Tetap Prima dengan 
Perawatan Berikut

Ketidakpastian akibat pandemi COVID-19 bisa 
menjadi pengingat untuk selalu mempersiapkan 
masa depan, termasuk kesejahteraan saat hari 
tua dengan menyisihkan dana pensiun. Ketika 
seseorang pensiun, ada biaya-biaya yang 
secara otomatis dipangkas, misalnya biaya 
transportasi ke kantor dan membeli busana 
kerja. Sesuaikan gaya hidup baru agar lebih 
hemat dari gaya hidup normal.

Ada banyak permasalahan bagi kita yang harus 
bekerja dari rumah dan harus menemani anak 
yang juga sekolah di rumah. Untuk mencegah 
dan mengatasinya, Tara de Thouars, psikolog 
klinis dalam webinar series “Trik eAZy WFH 
Sambil Menjadi Guru Bagi Anak di Rumah” 
yang diadakan Allianz Indonesia, menganjurkan 
kita untuk mengecek dulu di mana letak 
permasalahannya.

Perbedaan utama antara 
konsep asuransi syariah 
dengan yang konvensional 
itu ada pada prinsip 
transaksinya. Kalau di 
asuransi konvensional adalah 
transaksi jual-beli risiko, 
sementara asuransi syariah 
sebenarnya bukan asuransi, 
tetapi penggalangan dana 
untuk dimasukkan ke dalam 
tabarru, kemudian dari situ 
diciptakan mekanisme  
tolong-menolong.
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dalam "Menanti Bisnis Syariah Merekah", 
Zooming with Primus, BeritaSatu

SAMBUT BULAN INKLUSI 
KEUANGAN, ALLIANZ LUNCURKAN 
PROTEKSI MIKRO SANTUNAN DUKA

RESMI BEKERJA SAMA, USER 
APLIKASI GOJEK BISA DAFTAR 
ASURANSI ALLIANZ

Allianz Indonesia meluncurkan produk asuransi 
jiwa kumpulan mikro bernama Proteksi Mikro 
Santunan Duka. Produk ini ditujukan kepada 
badan hukum, badan usaha, maupun organisasi 
resmi yang telah memenuhi ketentuan hukum 
yang berlaku, dan mendaftarkan anggotanya 
sebagai peserta. Adapun premi produk ini 
mulai dari Rp1.500 hingga Rp15.000 per bulan, 
sedangkan pilihan uang pertanggungan 
sebesar Rp2 juta hingga Rp20 juta.

Allianz Utama Indonesia bersama dengan 
perusahaan e-commerce JD.ID melalui salah 
satu unit usahanya, JD Life, merilis produk 
asuransi "Return Shipment Protection". Asuransi 
ini menjamin atas biaya pengiriman yang 
dibebankan kepada pelanggan. Layanan 
teranyar ini telah tersedia bagi 5.500 pilihan 
produk yang ada di e-commerce platform 
JD.ID. Melalui produk ini, apabila para 
pelanggan hendak melakukan pengembalian 
produk pesanan, maka tidak perlu lagi 
membayar biaya tambahan. Peter van Zyl, 
Presiden Direktur Allianz Utama Indonesia 
mengungkapkan, kerjasama Allianz Utama 
dengan JD.ID adalah salah satu strategi Allianz 
di tahun 2020 ini untuk fokus pada inovasi 
produk perlindungan yang mampu mendukung 
gaya hidup agar tetap relevan dengan pasar.

ALLIANZ DAN JD.ID HADIRKAN 
ASURANSI BIAYA PENGIRIMAN 
E-COMMERCE

Allianz Life Indonesia Raih Penghargaan 
Insurance Initiative of the Year 2020
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