Standard Chartered Bank dan Asuransi AXA Indonesia
Luncurkan Produk Global Health Care
Akses ke Jaringan Rumah Sakit di Seluruh Dunia
dan Perlindungan Hingga USD 2,9 Juta

JAKARTA, 7 April 2014 – Standard Chartered Bank dan Asuransi AXA Indonesia hari ini
meluncurkan produk Global Health Care, suatu produk asuransi kesehatan yang memiliki
akses ke jaringan rumah sakit di seluruh dunia. Selain itu, Global Health Care menyediakan
perlindungan sampai dengan USD 2,9 juta, dengan usia masuk hingga 80 tahun serta
pembayaran dan manfaat dalam mata uang US dollar.

Selama masa promosi, nasabah Standard Chartered Bank dapat memanfaatkan penawaran
khusus pembelian produk asuransi kesehatan Global Health Care berupa cicilan bunga 0%
untuk jangka waktu 12 bulan dengan menggunakan kartu kredit Standard Chartered Bank
dari bulan April sampai dengan akhir Juni 2014.

Peluncuran produk Global Health Care - yang bekerjasama dengan Asuransi AXA Indonesia
- merupakan bentuk apresiasi dan wujud komitmen untuk memberikan yang terbaik bagi
nasabah Standard Chartered Bank seraya memperkuat janji mereknya yaitu “Here for good”.
Country Head Retail Clients Standard Chartered Bank Indonesia, Lanny Hendra,
mengatakan: “Strategi bisnis Consumer Banking pada umumnya dan Wealth Management
pada khususnya di Indonesia adalah untuk terus mengembangkan bisnis dan produk secara
cepat dan tepat melalui peningkatan manfaat bagi para nasabah kami. Peluncuran produk
Global Health Care ini mencerminkan upaya proaktif kami untuk memenuhi kebutuhan para
nasabah serta memperkuat posisi Standard Chartered Bank sebagai salah satu pemain
utama di bisnis Wealth Management di Indonesia.

“Di Standard Chartered Bank, kami memfokuskan diri dalam meletakkan dasar kuat untuk
pengembangan usaha dalam jangka panjang. Seiring dengan proyeksi pertumbuhan
ekonomi Indonesia di tahun 2014 yang akan lebih baik dari tahun 2013, kami berharap
segmen Consumer Banking dan Wealth Management di Indonesia akan terus berkembang
melalui berbagai produk dan layanan yang kompetitif, mudah dan dilengkapi dengan manfaat
lebih.”
“Di AXA, kami menyadari bahwa setiap orang ingin mendapatkan akses ke perawatan medis
yang terbaik di seluruh dunia,” kata Iwan Semiawan, Direktur Retail AXA General
Insurance. “Produk ini dikembangkan sebagai bagian dari komitmen AXA Indonesia dalam
memberikan perlindungan kesehatan terhadap nasabah terbaik Standard Chartered.”
Iwan Semiawan menambahkan bahwa Asuransi AXA Indonesia sangat antusias menyambut
kerjasama

prestigious

ini.

Hal

ini

seiring

dengan

kebijakan

perusahaan

untuk

mengembangkan produk-produk bisnis retail serta pengembangan jaringan distribusi melalui
kerjasama bancassurance.
“Kami terus melakukan inovasi-inovasi guna memberikan pelayanan exclusive terhadap
nasabah istimewa kami.” tambah Iwan
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Catatan Redaksi:
Standard Chartered Bank – memimpin di Asia, Afrika dan Timur Tengah
Standard Chartered Bank PLC adalah grup bank internasional. Bank ini telah beroperasi selama lebih dari 150 tahun
di berbagai pasar yang paling berkembang pesat di dunia, dan sekitar 90 persen pendapatan serta keuntungannya
diperoleh dari Asia, Afrika dan Timur Tengah. Fokusnya pada wilayah geografis tertentu serta komitmen untuk
membina hubungan mendalam dengan para klien dan nasabah, telah mendorong pertumbuhan Bank ini dalam
beberapa tahun terakhir.
Standard Chartered Bank terdaftar di bursa saham London, Hong Kong, Bombay serta Bursa Saham Nasional di
India. Dengan 1.700 cabang di 70 negara, Standard Chartered Bank menawarkan suatu kesempatan karir
internasional yang amat menarik dan menantang bagi 87.000 karyawannya.

Standard Chartered Bank memiliki komitmen untuk membangun bisnis berkelanjutan dalam jangka panjang, dan
dipercaya di seluruh dunia dalam menjaga standar yang tinggi dalam hal tata kelola perusahaan yang baik,tanggung
jawab sosial, perlindungan terhadap lingkungan, serta keragaman karyawannya. Warisan budaya dan nilai-nilai
korporasi Standard Chartered Bank diekspresikan melalui suatu komitmen brand, yaitu ‘Here for good’.
Sebagai salah satu bank internasional tertua di Indonesia, Standard Chartered Bank telah beroperasi lebih dari 150
tahun sejak tahun 1863. Dengan dukungan 27 kantor cabang yang terletak di delapan kota besar di Indonesia
termasuk Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Denpasar, Medan, Palembang dan Makassar serta jaringan di
lebih dari 50,000 ATM Bersama, Standard Chartered merupakan salah satu bank internasional dengan jaringan
geografis terluas di Indonesia. Standard Chartered juga memiliki investasi berupa saham di Permata Bank.
Untuk informasi lebih lanjut, silakan kunjungi website kami di www.sc.com/id atau laman Facebook Standard
Chartered Indonesia atau Twitter @StanChart.

Asuransi AXA
AXA Group merupakan perusahaan berskala internasional yang bergerak dalam bidang asuransi dan
manajemen aset terbesar di dunia, memiliki lebih dari 160.000 karyawan yang melayani 102 juta nasabah di 56
negara. Pada tahun 2012, total pendapatan perusahaan mencapai € 90.1 miliar dan underlying earnings sebesar
€4,3 miliar. AXA mengelola aset sebesar € 1,116 triliun per 31 Desember 2012.
Saham AXA terdaftar di kompartemen A di Euronext Paris dengan kode saham CS (ISN FR0000120628 –
Bloomberg: CS FP – Reuters: AXAF.PA). Saham AXA American Depository juga terdaftar di OTC QX dengan
kode saham AXAHY.
AXA Group tergabung dalam saham utama internasional SRI, seperti Dow Jones Sustainability Index (DJSI) dan
FTSE4GOOD. AXA Group merupakan anggota dan pendiri dari Financial Initiative Principles for Sustainable
Insurance dari UN Environment Programme (UNEP FI) dan anggota UN Principles for Responsible Investment.
AXA Asia adalah perusahaan asuransi terkemuka yang menyediakan pilihan asuransi Jiwa dan Umum dengan
kegiatan operasional di Hong Kong, Singapura, Indonesia, China, India, Malaysia, Filipina dan Thailand.
AXA Asia adalah bagian dari AXA Group, yang berpusat di Paris dan pemimpin di dunia dalam bidang asuransi
dan manajemen aset yang hadir di 56 negara. AXA Asia berkomitmen untuk menciptakan bisnis yang
berkelanjutan serta jangka panjang bagi karyawan, nasabah dan pemegang saham kami.
PT Asuransi AXA Indonesia (AXA General Insurance) merupakan bagian dari AXA Group yang beroperasi di
bidang asuransi umum. Memiliki pengalaman yang luas dalam menyediakan ragam perlindungan asuransi
umum baik dari asuransi perorangan seperti asuransi rumah beserta isinya, kendaraan, perjalanan, serta
kesehatan dan kecelakaan diri untuk pribadi dan keluarga, maupun asuransi bisnis seperti asuransi properti,
kantor, manufaktur, pengangkutan, kendaraan, serta asuransi kesehatan dan kecelakaan diri untuk kelompok.
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