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Prudential Cetak

Premi Rp 7 2 Triliun
JAKARTA

Hingga kuartal ffl

2010 total pendapatan premi PT

kan periode sama tahun lalu Saat

sebesar Rp 7 2 triliun Pendapatan

ini jumlah nasabah meningkat 26
menjadi lebih dari 1 060 000 orang
Total jumlah tenaga pemasaran

tersebut naik 36 dari periode sama

berlisensi tercatat lebih dari 72 000

tahun lalu

orang Sedangkan tingkat kesehat
an perusahaan berdasarkan risk
basedcapital y C sebesar921
Pertumbuhan asuransi jiwa di In
donesia menurut Kuan tergan
tung pada kesadaran masyarakat
mengenai pentingnya perlindimgan
asuransi Saat ini minat masyara
kat terhadap asuransi belum begitu

Prudential Ufe Assurance Indonesia

Bisnis perseroan di asuransi jiwa
syariah juga tumbuh sangat baik
Sampai kuartal ID 2010 bisnis sya
riah tumbuh 44 dibandingkan pe
riode sama tahun lalu Total penda
patan preini syariah Prudential se
besar Rp 922 6 miBar
Berdasarkan annualized premi
equivaleat bisnis syariah menyum
bangkan sekitar 20 dari seluruh

besar

pendapatan bisnis baru Prudential
Indonesia kata Seaior Vlce Presi

Tingkat penetrasi asuransi jiwa
perorangan pun masih rendah Ha
nya sekitar 3 dari total jumlah pen

dent DirectorPrudea al Indonesia

duduk Indonesia yang memilild asu

William Kuan dalam siaran pers
yang diterima Investor DaHy akhir
pekan lalu
Berdasarkan data perseroan sam
pai kuartal III 2010 total bisnis
baru perseroan mencapai Rp 3 5

ransi Persentase tersebut akan lebih

triliun naik 45 dibandingkan pe
riode sama tahun lalu Total dana

kelolaan sebesar Vp 22 triliun naik
44 dibandingkan periode sama ta
hun lalu

Hingga kuartal tersebut total aset
perseroan tercatat mencapai Kp 24
triliuri naik 44 dari kuartal ffl 2009
Pembayaran klaim perseroan senilai
Rp 456 miliar naik 11 dibanding

rendah Hal inijika dibandingkan de
ngan kontribusi premi terhadap
produkdomestikbruto PDB yakni
hanya sekitar 1
Prudential Indonesia kata dia per
caya prospek industri asuransi jiwa
di Indonesia masih cukup besar Ke
yakinan dilakukan dengan upaya
upaya mengedukasi masyarakat
Edukasi misalnya dengan menerang
kan pentingnya perencanaan keuang
an jangka panjang Selain itu menje
laskan perlunyamasyarakatbermitra
dengan tenaga pemasaran yang pro
feaonal dan berBsensi teh

