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Bank OCBC NISP dan Great Eastern Life Indonesia 
 Luncurkan MaxPrestige Heritage 

”Perlindungan Warisan Harta Kekayaan Bagi Nasabah” 
 
Bank OCBC NISP dan PT Great Eastern Life Indonesia (Great Eastern Life) kembali menunjukkan 
sinerginya melalui kerjasama strategis dalam memenuhi kebutuhan nasabah akan produk-produk 
bancassurance. Dalam kerjasama kali ini, Bank OCBC NISP dan Great Eastern Life 
mempersembahkan suatu solusi terbaru dalam mewujudkan hal terpenting dalam kehidupan 
nasabah melalui produk MaxPrestige Heritage, yang merupakan produk Universal Life pertama 
yang dipasarkan melalui bancasurrance. 
 

Seiring dengan perencanaan warisan yang sedang atau akan dilakukan oleh nasabah, ada beberapa 
kendala yang mungkin terjadi seperti adanya fluktuasi pasar yang dapat menyebabkan nilai dari harta 
warisan yang dipersiapkan menjadi menurun atau mungkin pembagian harta warisan yang tidak 
merata karena perbedaan jenis aset yang dimiliki. Selain dua hal tersebut, ada dilema lain yang 
mungkin terjadi, yaitu ketika nasabah harus memilih antara mempersiapkan warisan untuk generasi 
penerusnya dengan mengorbankan gaya hidup saat ini atau justru sebaliknya. MaxPrestige 
Heritage hadir untuk memberikan solusi serta membantu perencanaan keuangan dan warisan harta 
kekayaan agar tetap terlindungi dan dapat berlanjut bagi generasi penerus di masa depan. 
 
MaxPrestige Heritage adalah produk asuransi jiwa seumur hidup yang memberikan manfaat tidak 
hanya jika nasabah meninggal dunia, namun juga memberikan manfaat hidup yaitu berupa tingkat 
pengembalian yang dijamin dalam mata uang US Dolar. Jangka waktu perlindungan yang cukup 
panjang yaitu sampai dengan nasabah berusia 99 tahun sangat cocok untuk merencanakan 
sejumlah warisan untuk generasi penerus sekaligus sebagai investasi jangka panjang. MaxPrestige 
Heritage dirancang khusus untuk nasabah dan calon nasabah premier Bank OCBC NISP, dengan 
Uang Pertanggungan (UP) minimum sebesar USD100.000. 
 

Bertempat di OCBC NISP Tower, Rabu, 19 September 2012 acara peluncuran MaxPrestige Heritage 
dihadiri oleh perwakilan dari manajemen kedua perusahaan. Bank OCBC NISP diwakili oleh Rudy 
Hamdani - Direktur dan Ka Jit – Wealth Management & Premier Banking Division Head. Sedangkan 
dari pihak Great Eastern Life hadir Ivan Chak – Presiden Direktur, Gary Chuang – Chief of 
Distribution Officer serta Francis Seo – Head of Bancassurance. 
 

Rudy N. Hamdani yang ditemui disela acara mengatakan, ”Bank OCBC NISP yang menempatkan diri 
sebagai partner para nasabahnya, senantiasa berupaya menghadirkan beragam produk yang bernilai 
tambah dan dapat menjadi solusi keuangan terbaik. Seperti halnya produk inovatif sebagai solusi 
perlindungan harta kekayaan bagi nasabah. Kami percaya, dengan kembali bersinergi dengan Great 
Eastern Life, perusahaan asuransi terbesar di Singapura dan Malaysia, MaxPrestige Heritage, 
produk yang baru pertama kali ada di Indonesia ini dapat menjadi pilihan nasabah sebagai 
perlindungan terbaik untuk keluarga mereka” 
 

Sementara Ivan Chak, pada saat peluncuran mengatakan, ”Perekonomian Indonesia yang terus 
meningkat menjadi salah satu pendorong meningkatnya kesadaran dan kebutuhan masyarakat 
Indonesia akan perlindungan asuransi. Dengan pengalaman selama 104 tahun di Asia, Great 
Eastern senantiasa menghadirkan solusi asuransi bagi keluarga Indonesia melalui berbagai produk 
inovatif diantaranya melalui produk Universal Life seperti MaxPrestige Heritage. Kami akan terus 
berinovasi menghadirkan solusi yang unik untuk memenuhi kebutuhan keluarga Indonesia dan 
membantu mereka untuk hidup lebih baik, lebih sehat dan lebih lama.” 
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Nasabah yang membeli produk MaxPrestige Heritage* sampai tanggal 30 Oktober 2012 akan 
mendapatkan hadiah langsung Voucher Belanja, emas atau Gadget.  Untuk itu, segera dapatkan 
informasi lanjut mengenai MaxPrestige Heritage maupun produk-produk bancassurance Bank 
OCBC NISP dan Great Eastern Life lainnya, di kantor Bank OCBC NISP terdekat atau melalui Call 
OCBC NISP 500-999 atau HP 66-999.  
 
*Syarat dan Ketentuan Berlaku 

 
--- selesai--- 

 
 
Tentang Great Eastern Life 
PT Great Eastern Life Indonesia adalah bagian dari Great Eastern Holding, dikenal sebagai perusahaan asuransi jiwa yang 
memiliki 2 saluran distribusi yang handal: Agency & Bancassurance. Great Eastern Life juga menyediakan produk asuransi 
dengan prinsip Syariah yang dipasarkan melalui Unit Syariah. Great Eastern Life memiliki aliansi strategis berupa Exclusive 
Bancassurance Partnership dengan Bank OCBC NISP.  
 
Beroperasi di Indonesia sejak tahun 1996, Great Eastern Life berkomitmen melayani kebutuhan nasabahnya dengan 
berbagai solusi produk asuransi jiwa. Melalui kantor-kantor pemasaran di seluruh Indonesia dan didukung oleh teknologi 
terkini serta karyawan dan tenaga pemasaran yang profesional, Great Eastern Life berkomitmen memberikan pelayanan 
berkualitas kepada nasabahnya dan menjadikan hidup lebih indah berdasarkan kemandirian keuangan, kesehatan yang 
baik serta hubungan yang bermakna. 
 
Great Eastern adalah grup perusahaan asuransi tertua dan terbesar di Singapura dan Malaysia. Dengan total aset sebesar 
Rp 381 triliun (S$ 57 miliar) dan telah melayani sekitar 4 juta Pemegang Polis, Great Eastern memiliki dua saluran distribusi 
yang handal – tied agency dan bancassurance. Great Eastern juga beroperasi di China, Indonesia,  Vietnam dan Brunei. 
 
Great Eastern Life Assurance Company Limited mendapatkan nilai AA- dalam hal financial strength dan counterparty credit 
ratings dari Standard & Poor’s, dan merupakan salah satu perusahaan asuransi di Asia yang mendapatkan rating tertinggi. 
Belum lama ini terpilih menjadi Life Insurer of the Year dalam ajang Asia Insurance Industry Awards 2011 yang diadakan 
oleh Asia Insurance Review. Lion Global Investors Limited, anak perusahaan Great Eastern, merupakan salah satu 
perusahaan manajemen aset terbesar di Asia Tenggara. 
 
Great Eastern merupakan anak perusahaan OCBC Bank, Grup Jasa Keuangan terbesar kedua di Asia Tenggara dalam hal 
aset. Merupakan salah satu Bank di dunia yang memiliki rating yang tinggi, dengan long term credit rating Aa1 dari 
Moody’s. OCBC Bank juga mendapat pengakuan sebagai “Bank Terkuat Di Dunia” dari Pasar Bloomberg pada 2011 dan 
2012. Pasar utama OCBC Bank berada di Singapura, Malaysia, Indonesia dan China. Dengan jaringan lebih dari 500 
cabang dengan kantor perwakilan di 15 negara dan teritori, termasuk 400 kantor cabang di Indonesia yang beroperasi 
dibawah anak perusahaannya, Bank OCBC NISP. 
 
Tentang Bank OCBC NISP 
Bank OCBC NISP didirikan di Bandung pada tahun 1941 dengan nama Nederlandsch Indische Spaar en Deposito Bank. 
Didukung oleh lebih dari 6.420 karyawan berdedikasi, Bank OCBC NISP melayani nasabah melalui 389 jaringan kantor di 
80 kota di Indonesia, dilengkapi dengan 666 unit ATM yang dapat diakses di lebih dari 37.500 jaringan ATM (termasuk ATM 
Bersama, PRIMA, OCBC Bank di Singapura dan BankCard di Malaysia) di 15 negara. Dalam menjalankan bisnis dengan 
fokus pada pembiayaan UKM dan konsumsi, Bank OCBC NISP mendapat dukungan dalam berbagai bidang termasuk sisi 
permodalan dari OCBC Bank Singapura sebagai pemegang saham pengendali  sebesar 85,08% (per 30 Juni 2012). 
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