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Nasabah Prudential Indonesia yang kami hormati,

Semoga Anda selalu dalam kondisi sehat dan senantiasa terlindungi.

Seperti yang kita ketahui, pasien COVID-19 di Indonesia masih terus meningkat dan belum sampai 
pada puncaknya. Namun, saya kembali mengajak Anda untuk tetap tenang dan tidak panik. 
Meskipun Pemerintah telah menetapkan pandemi COVID-19 sebagai bencana nasional, Prudential 
Indonesia tetap ada di sini untuk terus mewujudkan perlindungan untuk Anda.  

SepertiSeperti yang telah disampaikan pada surat elektronik (email) yang kami kirimkan sebelumnya, 
Prudential telah menyediakan beberapa program dan inisiatif bagi seluruh Nasabah, yang 
dirancang khusus di masa pandemi COVID-19 ini. Silakan kunjungi website www.prudential.co.id 
untuk informasi detailnya.

PPada 15 April 2020, Prudential Indonesia telah mengeluarkan Laporan Keuangan 2019 yang 
mencerminkan posisi Perusahaan yang solid.  Pencapaian ini adalah berkat kepercayaan Anda 
yang juga makin meningkat.  Kami berterima kasih dan merasa terhormat atas kesetiaan Anda 
untuk terus bersama Prudential.
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Dengan hasil yang baik ini, kami makin berkomitmen untuk terus memberikan perlindungan jiwa, 
kesehatan, investasi jangka panjang, serta layanan yang terbaik bagi Nasabah Prudential.

TTak ketinggalan, kami juga telah mengambil peran aktif dalam memerangi pandemi COVID-19. 
Difasilitasi oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, kami memberikan perlindungan 
berupa asuransi jiwa kepada lebih dari 500 relawan dan tenaga kesehatan yang tengah bertugas 
di Rumah Sakit Darurat Penanganan COVID-19, Wisma Atlet Kemayoran. Selain itu, melalui 
penggalangan dana yang melibatkan para staf dan tenaga pemasar, kami berhasil mengumpulkan 
lebih dari Rp 700 juta yang akan ditujukan untuk penyediaan APD bagi para tenaga medis di rumah 
sakit mitra Prudential (PRUMedical Network) di Jakarta dan di rumah sakit lain yang 
membutuhmembutuhkan. Inisiatif ini merupakan wujud upaya kami dalam mendukung komunitas melalui 
masa-masa sulit ini.

Sekali lagi, terima kasih atas dukungan Anda selama ini. Mari kita bersama-sama melewati kondisi 
ini dengan sikap positif dan optimistis.

Semoga situasi segera membaik dan kita dapat kembali beraktivitas dengan normal.

Salam hangat,
Jens Reisch
President Director of Prudential Indonesia
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President Director 
Prudential Indonesia
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