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Great Eastern Life dan Bank MAYORA Jalin Kerja Sama Bancassurance 

Jakarta, 31 Juli 2017 – PT Great Eastern Life Indonesia (Great Eastern Life) hari ini dengan 

bangga mengumumkan kerja sama strategis bancassurance dengan Bank MAYORA. Melalui 

jaringan Bank MAYORA yang luas, 42 kantor cabang di Indonesia, Great Eastern Life akan 

menawarkan salah satu produknya yaitu Asuransi Jiwa Kredit.   

Great Eastern Life telah menawarkan rangkaian produk asuransi untuk memenuhi berbagai 

kebutuhan masyarakat akan solusi pengembangan kekayaan, proteksi keluarga serta 

kebutuhan akan perlindungan kesehatan, rencana hari tua dan rencana pendidikan anak.  

Presiden Direktur dan CEO Great Eastern Life, Clement Lien mengatakan, “Kerja sama 

dengan Bank MAYORA ini merupakan tonggak sejarah yang penting bagi kami karena kami 

telah fokus dalam pengembangan bisnis bancassurance kami. Dengan jumlah nasabah dan 

jaringan kantor cabang Bank MAYORA yang luas, kami yakin bahwa kerja sama ini akan 

semakin memperkuat komitmen kami untuk melayani kebutuhan para nasabah dan melayani 

lebih banyak masyarakat Indonesia”.  

Selanjutnya Clement Lien mengatakan bahwa kerja sama ini akan memberikan manfaat untuk 

semua pihak. Kedua pihak berkeinginan kuat untuk menyediakan proteksi bagi masyarakat 

Indonesia dan mendukung program OJK untuk memperluas inklusi keuangan.  

Presiden Direktur Bank MAYORA, Irfanto Oeij mengatakan, “Asuransi Jiwa Kredit ini akan 

diberikan sebagai fasilitas perlindungan jiwa bagi nasabah debitur yang mengambil produk KPR 

(Kredit Pemilikan Rumah) Bank MAYORA, dengan beragam manfaat lain, seperti suku bunga 

yang kompetitif, fixed period hingga 3 tahun, dan biaya administrasi yang ringan.” 

Irfanto Oeij juga mengatakan, “Selain menyediakan kemudahan layanan dan produk yang 

menarik, Bank MAYORA senantiasa berkomitmen untuk menghadirkan solusi keuangan sesuai 

dengan kebutuhan nasabah. Salah satunya dengan proteksi asuransi jiwa kredit, yang akan 

meningkatkan kenyamanan nasabah dalam mengambil KPR Bank MAYORA.” 

 “Kami bangga bekerjasama dengan Great Eastern Life yang telah memiliki pengalaman lebih 

dari 20 tahun di industri asuransi jiwa di Indonesia. Dengan manfaat asuransi jiwa kredit dari 

Great Eastern Life, kami yakin semakin meningkatkan keunggulan dan manfaat dari produk 

pembiayaan yang kami tawarkan kepada nasabah.” tandas Irfanto. 

 



 
 
 

Clement menambahkan, “Dengan jaringan luas dan jumlah nasabah yang dimiliki oleh Bank 

MAYORA, kami percaya kerjasama ini akan memperkuat komitmen kedua pihak dalam 

melayani kebutuhan para nasabah dan masyarakat Indonesia pada umumnya. Kami 

bergembira menyambut kerja sama yang baik ini”..” 

===SELESAI=== 

 

Tentang PT Great Eastern Life Indonesia  

PT Great Eastern Life Indonesia (Great Eastern Life) merupakan bagian dari Great Eastern 

Holdings Limited, grup perusahaan asuransi jiwa tertua dan terbesar di Singapura dan 

Malaysia. Great Eastern Life berdiri dan mulai beroperasi di Indonesia sejak tahun 1996. Great 

Eastern Life menawarkan rangkaian produk asuransi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat 

akan pengembangan kekayaan, perlindungan keluarga, serta perlindungan kesehatan, rencana 

hari tua dan rencana pendidikan anak. Bagi Great Eastern Life, Indonesia merupakan pilar 

ketiga setelah Singapora dan Malaysia. Ini artinya semua sumber daya dan fokus perusahaan 

akan ditujukan untuk mendukung pertumbuhan di Indonesia.  

Tentang Great Eastern Holdings Limited  

Great Eastern adalah grup perusahaan asuransi jiwa tertua dan terbesar di Singapura dan 

Malaysia. Dengan total aset sebesar S$71,1 miliar*, Great Eastern melayani lebih dari 4 juta 

pemegang polis dan memiliki tiga saluran distribusi yaitu agency, Bancassurance dan financial 

advisory firm – Great Eastern Financial Advisers. Great Eastern juga beroperasi di Indonesia 

dan Brunei serta memiliki perusahaan patungan di Tiongkok serta kantor perwakilan di 

Myanmar.  

Great Eastern meraih penghargaan sebagai Life Insurance Company of the Year dalam ajang 

Asia Insurance Industry Awards tahun 2011 dan 2013 yang diselenggarakan oleh Asia 

Insurance Review. Great Eastern Life Assurance Company Limited mendapatkan nilai AA- 

untuk financial strength dan counterparty credit ratings dari Standard & Poor's, salah satu yang 

tertinggi diantara perusahaan asuransi jiwa di Asia. Lion Global Investors Limited, anak 

perusahaan Great Eastern yang bergerak di bidang manajemen aset, juga merupakan salah 

satu perusahaan manajemen aset swasta terbesar di Asia Tenggara.   

Great Eastern merupakan anak perusahaan OCBC Bank, bank Singapura yang telah berdiri 

lama yaitu sejak tahun 1932 dan merupakan gabungan dari tiga bank lokal di Singapura, 

dimana yang tertua didirikan pada tahun 1912. OCBC Bank kini merupakan grup jasa keuangan 

terbesar kedua di Asia Tenggara dalam hal aset dan salah satu bank di dunia yang memiliki 

rating tinggi, dengan rating Aa1 dari Moody’s. Diakui untuk kekuatan keuangan dan 

stabilitasnya, OCBC Bank secara konsisten mendapat peringkat diantara World’s Top 50 Safest  



 
 
 

Banks dari Global Finance dan mendapat penghargaan sebagai Best Managed Bank di 

Singapura dan Asia Pasifik dari The Asian Banker. 

Pasar utama OCBC Bank adalah Singapura, Malaysia, Indonesia, dan Tiongkok. OCBC Bank 

memiliki lebih dari 610 kantor cabang dan perwakilan di 18 negara dan wilayah, termasuk lebih 

dari 330 kantor cabang dan perwakilan di Indonesia yang merupakan cabang dari Bank OCBC 

NISP, serta lebih dari 100 kantor cabang dan perwakilan di Hong Kong, Tiongkok dan Macau 

yang merupakan bagian dari OCBC Wing Hang.     

*Berdasarkan  data Q4/2016 

Tentang Bank MAYORA 

PT Bank MAYORA (Bank MAYORA) merupakan Bank Umum Devisa yang berdiri pada tanggal 

28 Juli 1993. Pemegang saham Bank MAYORA adalah Grup MAYORA yang merupakan salah 

satu produsen food and beverages terbesar di Indonesia, dan International Finance Corporation 

(IFC), grup Bank Dunia sebagai pemegang saham minoritas. Didukung 42 kantor yang 

berlokasi di Jabotabek, Bandung, Lampung, Ambon, dan Surabaya, serta 55 ATM yang 

terhubung dengan ribuan jaringan ATM Bersama, Bank MAYORA memiliki Visi menjadi Bank 

Ritel dan Konsumer yang sehat, terpercaya & terdepan, membantu mewujudkan masyarakat 

sejahtera. Hal ini dilakukan dengan menerapkan konsep Strategi Bisnis yang tepat dan 

peningkatan layanan serta produk keuangan yang berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan 

nasabah. 

 

Untuk informasi lebih lanjut, silakan kontak: 

Mara Umar 
Head of Product & Marketing  
PT Great Eastern Life Indonesia  
HP : 08159287531 
Email : maraumar@greateasternlife.com  
 
Andri Darmawan  
Corporate Communications  
PT Bank MAYORA  
HP : 081380929221   
Email : andri.darmawan@bankmayora.co.id 
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