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Great Eastern Life Resmi Menjadi Mitra Asuransi Singapore Sports 

Hub 

Great Eastern resmi menjadi mitra asuransi Sports Hub dan membawa olahraga 
semakin dekat dengan masyarakat sejalan dengan positioning perusahaan sebagai LIFE 
Company yang bertujuan mempromosikan hidup sehat untuk semua orang. 
 
Singapura - Great Eastern, grup perusahaan asuransi jiwa terdepan menjadi mitra 
asuransi resmi pertama dari ikon pusat olahraga termodern di Singapura, SportsHub Pte 
Ltd. Kerjasama strategis ini semakin memperkuat komitmen Great Eastern untuk 
membantu masyarakat hidup lebih sehat melalui olahraga, serta menegaskan kembali 
dukungan perusahaan terhadap olahraga lokal. 
 
Sejak tahun 2006, Great Eastern telah menginvestasikan S$ 8.2 juta untuk 
mempromosikan gaya hidup sehat kepada masyarakat dengan mensponsori dua 
kegiatan olahraga di bawah naungan Live Great Programme - the Great Eastern 
Women’s Run dan Great Eastern-Yeo’s S.League. 
 
Dr Khoo Kah Siang, CEO Great Eastern Singapura berujar, sebagai LIFE company, 
Great Eastern telah melampaui peran lama perusahaan asuransi dengan membantu 
masyarakat untuk hidup lebih sehat dan lebih baik. “Dukungan kami terhadap olahraga 
merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan DNA Great Eastern. Olahraga 
merupakan salah satu pengalaman hidup yang kaya dan dapat mengeluarkan hal-hal 
terbaik dari dalam diri kita. Olahraga juga mengumpulkan semangat terbaik manusia dan 
membawa setiap keluarga dan masyarakat dalam kebersamaan 
 
“Saya sungguh senang dapat menyampaikan ini, bahwa sebagai permulaan, para 
peserta Great Eastern Women’s Run dapat menantikan berbagai aktivitas 
menyenangkan di Sport Hub. Kami juga saat ini sedang dalam diskusi aktif  guna 
memulai langkah kami menggelar acara olahraga lari di Hub tahun depan,” terang Khoo.  
 
Khoo juga menambahkan, “Di Great Eastern, kami senantiasa mendukung kegiatan 
olahraga bagi semua pihak sehingga, sebagai bagian dari OCBC Group, Great Eastern 
juga akan secara aktif mendukung kegiatan open house komunitas Sport Singapore di 
Sports Hub yangditargetkan berlangsung di akhir Juni. Tua maupun muda,  pemuda 



maupun sudah berkeluarga serta masyarakat kurang mampu, akan diundang dan 
menjadi yang pertama merasakan pengalaman di fasilitas berkelas dunia ini. 
 
Pada Agustus mendatang, bertepatan dengan Hari Nasional Singapura dan ulang tahun 
Great Eastern yang ke-106, kami akan mengadakan acara khusus bagi anak-anak yang 
kurang mampu.  Great Eastern bekerjasama dengan Persatuan Sepakbola Singapura 
membuka football clinic khusus untuk 100 anak-anak kurang mampu, yang akan menjadi 
kesempatan langka bagi mereka karena dapat bermain di lapangan stadium yang baru, 
dan akan dilatih oleh para pelatih top internasional Singapura.  
 
Great Eastern juga akan berpartisipasi dalam program “Experience Sports” di Singapore 
Sports hub untuk mendukung sejumlah inisiatif  dari komunitas Hub’s. Partisipasi Great 
Eastern meliputi peningkatan kesadaran dan memperkuat jalinan antar komunitas 
olahraga di Hub, yang dimulai dari karyawan Great eastern sendiri.  “Kami senang dapat 
bekerjasama dengan Singapore Sports Hub, karena membawa olaharga semakin dekat 
dengan masyarakat,” tandas Khoo. 
 
CEO SportsHub Pte Ltd, Phillipple Collin Delavaud  mengatakan, “Great Eastern telah 
dikenal dengan baik sebagai pendukung setia olahraga di Singapura dan kami gembira 
atas dukungan yang diberikan Great Eastern terhadap Singapore Sports Hub. Saat kami 
harus bekerja mengembangkan sebuah lokasi olahraga yang aktif, bermitra dengan 
perusahaan ikonik seperti Great Easter merupakan hal yang sangat bernilai.” 
 
Sebagai Founding Partner, Great Eastern memperoleh kesempatan branding yang luas 

di Sports Hub serta eksposur global pada media online Sports Hub. Jalinan kemitraan 

Great Eastern dengan Singapore Sports Hub adalah bagian dari koloborasi OCBC Grup 

yang lebih besar lagi dengan Sports Hub. 

 

Tentang PT Great Eastern Life Indonesia 

PT Great Eastern Life Indonesia adalah bagian dari Great Eastern Holdings Ltd (Great Eastern), perusahaan asuransi jiwa yang 

menawarkan rangkaian produk asuransi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan proteksi pendapatan (income protection), 

serta akumulasi dan proteksi kekayaan (wealth accumulation & protection) melalui tiga saluran distribusi yaitu Agency, 

Bancassurance, dan Group Insurance. Great Eastern Life memiliki aliansi strategis secara eksklusif untuk bancassurance dengan 

Bank OCBC NISP.  

Beroperasi di Indonesia sejak tahun 1996, Great Eastern Life berkomitmen memberikan pelayanan berkualitas kepada 

nasabahnya dan menjadikan hidup lebih indah berdasarkan kemandirian keuangan, kesehatan yang baik serta hubungan yang 

bermakna.  Di 2013, Great Eastern Life meraih penghargaan Rekor Bisnis (Rebi Award) sebagai perusahaan asuransi jiwa pertama 

di Indonesia yang menjalankan program health and wellness untuk korporasi (Live Great Programme). 

Great Eastern Life adalah grup perusahaan asuransi tertua dan terbesar di Singapura dan Malaysia. Dengan total aset sebesar 

SGD 60,9 miliar (dollar Singapura) dan telah melayani sekitar empat juta Pemegang Polis dan beroperasi di China, Indonesia,  

Vietnam dan Brunei. Great Eastern terpilih sebagai Life Insurance Company of the Year dalam ajang Asia Insurance Industry 

Awards 2011 dan 2013 yang diadakan oleh Asia Insurance Review. 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.  



Great Eastern merupakan anak perusahaan OCBC Bank, grup jasa keuangan terbesar kedua di Asia Tenggara dalam hal aset. 

OCBC Bank juga merupakan salah satu Bank di dunia yang memiliki rating yang tinggi, dengan long term credit rating Aa1 dari 

Moody’s, serta mendapat pengakuan sebagai “Bank Terkuat di Dunia” dari Bloomberg Markets pada 2011 dan 2012. 

  

Untuk informasi lebih lanjut, hubungi:  
 
 
PT Great Eastern Life Indonesia   
Branding & Corporate Communications 
Menara Karya Lt. 5  
Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 1-2 
Jakarta 12950 
Tel : +62 21 2554 3888 
Fax : +62 21 5794 4717 
Call Centre : +62 21 2554 3800 
greateasternlife.com  
 
 
Hanny Agustiany  
Head of Branding & Corporate Communications   
HannyAgustiany@greateasternlife.com   
Mobile : +62 8129548325 
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Corporate Communications  
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