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Prudential Indonesia Catatkan Total Pendapatan
Premi Rp 5,9 Triliun Pada Kuartal Pertama 2014
Keberlanjutan bisnis dan komitmen pada kualitas pelayanan nasabah meningkatkan
pendapatan premi lanjutan sebesar 23 persen

Jakarta, 8 Juni, 2014 - PT Prudential Life Assurance (Prudential Indonesia) mencatatkan
total pendapatan premi sebesar Rp 5,9 trilliun pada kuartal pertama 2014, tumbuh sebesar
7,6 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Pertumbuhan ini didorong peningkatan
pendapatan premi lanjutan sebesar Rp 3,57 triliun, naik 23 persen dibanding periode yang
sama tahun 2013.
Total klaim yang dibayarkan perusahaan tanpa menghitung jumlah penarikan polis,
penutupan polis atau polis telah berakhir (excluding withdrawal, surrender or maturity)
meningkat signifikan 20,8 persen menjadi Rp 613 miliar - ini menunjukkan komitmen kuat
Prudential dalam membayarkan klaim. Pada saat yang sama, walaupun kondisi pasar cukup
menantang, total klaim yang dibayarkan perusahaan termasuk menghitung jumlah penarikan
polis, penutupan polis atau polis telah berakhir (including withdrawal, surrender or maturity)
turun 14,6 persen.
William Kuan, Presiden Direktur Prudential Indonesia, memandang data tersebut sebagai
indikator penting optimisme masyarakat terhadap penguatan ekonomi Indonesia. Ini berarti
nasabah Prudential semakin memahami manfaat jangka panjang berinvestasi pada
perlindungan asuransi jiwa.
“Pertumbuhan total premi menunjukkan pada kami, bahwa masyarakat tidak terpengaruh
ketidakpastian ekonomi pada tahun 2013 dan kembali berinvestasi melindungi masa depan
keuangan mereka. Kami juga melihat sinyal positif saat klaim yang kami bayarkan naik
sementara terjadi penurunan drastis pada penarikan atau penutupan polis. Ini menunjukkan
adanya kepercayaan nasabah yang lebih tinggi pada perencanaan keuangan jangka
panjang. Sinyal tersebut juga menandakan nasabah kami lebih memahami dan menghargai
pentingnya menjaga polis asuransi jiwa di jangka panjang, bahkan sebagian menambah
investasi terhadap perlindungan asuransi jiwa mereka setiap tahunnya,” ungkap William.

Prudential Indonesia juga terus meningkatkan investasi pada layanan nasabah secara
signifikan. Pada kuartal pertama tahun ini, Prudential Indonesia menambah kantor keagenan
di berbagai kota di penjuru nusantara. Jumlah kantor keagenan meningkat dari 327 menjadi
358 di kuartal pertama 2014, dengan tujuan agar Prudential dapat melayani nasabah
dengan lebih baik.
“Saat jumlah nasabah kami terus tumbuh di seluruh Indonesia, sangat penting bagi kami
untuk meningkatkan investasi akan pelayanan nasabah seiring dengan pertumbuhan
penjualan kami. Kami harus terus berusaha mempermudah pemegang polis kami
mendapatkan informasi yang dibutuhkan, mengajukan klaim, dan mendapatkan akses pada
tenaga pemasar,” tutup William.
—Selesai—

Tentang Prudential Indonesia
Didirikan pada tahun 1995, PT Prudential Life Assurance (Prudential Indonesia) merupakan bagian dari
Prudential plc, sebuah grup perusahaan jasa keuangan terkemuka di Inggris yang mengelola dana sebesar £
443 miliar (Rp 8,929 triliun, per 31 Desember 2013). Dengan menggabungkan pengalaman internasional
Prudential di bidang asuransi jiwa dan pengetahuan tata cara bisnis lokal, Prudential Indonesia memiliki
komitmen untuk mengembangkan bisnisnya di Indonesia.
Sejak meluncurkan produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi (unit link) pertamanya di tahun 1999,
Prudential Indonesia merupakan pemimpin pasar untuk produk tersebut di Indonesia. Di samping itu, Prudential
Indonesia juga menyediakan berbagai produk yang dirancang untuk memenuhi dan melengkapi setiap
kebutuhan para nasabahnya di Indonesia.
Sampai 31 Maret 2014, Prudential Indonesia memiliki kantor pusat di Jakarta dan kantor pemasaran di Medan,
Surabaya, Bandung, Denpasar, Batam dan Semarang dengan 358 Kantor Pemasaran Mandiri (termasuk di
Jakarta, Surabaya, Medan, Bandung, Yogyakarta, Batam, dan Bali) di seluruh nusantara serta didukung oleh
sekitar 200,000 tenaga pemasaran yang handal. Sampai 31 Maret 2014 Prudential melayani lebih dari 2,2 juta
nasabah.

Tentang Prudential plc dan Prudential Corporation Asia
Prudential plc berlokasi di Inggris dan Wales, dan perusahaan-perusahaan terafiliasinya merupakan satu dari
grup jasa keuangan terkemuka dunia. Prudential plc menyediakan layanan asuransi dan keuangan melalui anakanak usaha dan perusahaan afiliasinya di seluruh dunia. Prudential telah hadir di industri ini selama 165 tahun
dan memiliki total aset kelolaan sebesar £ 443 miliar (Rp 8,929 triliun, per 31 Desember 2013). Prudential plc
tidak memiliki hubungan apapun dengan Prudential Financial, Inc., sebuah perusahaan yang beroperasi di
Amerika Serikat.
Prudential Corporation Asia telah beroperasi di Asia lebih dari 90 tahun dengan mengoperasikan bisnis asuransi
jiwa di 13 pasar Asia yaitu Kamboja, China, Hong Kong, India, Indonesia, Korea Selatan, Jepang, Malaysia,
Filipina, Singapura, Taiwan, Thailand, dan Vietnam. Prudential memiliki landasan distribusi multi-channel yang
kuat dalam menyediakan berbagai tahap simpanan yang komprehensif, perlindungan dan produk investasi untuk
memenuhi beragam kebutuhan nasabah di Asia.
Prudential plc melalui bisnis manajemen asetnya, Eastspring Investments, juga memiliki cakupan geografis di 12
pasar Asia dan Amerika Serikat.
Untuk tahun 2013 yang berakhir pada 31 Desember 2013, berdasarkan Annualized Premium Equivalent (APE),
total penjualan Prudential Corporation Asia di Asia tumbuh 14% menjadi £2.125 juta.
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