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Melalui Skema CoB, Great Eastern Life Perluas Asuransi Kesehatan  

PT Great Eastern Life Indonesia telah melakukan penandatanganan kerjasama untuk skema 

Koordinasi Manfaat (Coordination of Benefit/CoB) dengan BPJS. Penandatanganan dilakukan 

oleh CEO & Presiden Direktur PT Great Eastern Life Indonesia, Ivan Chak dan Direktur 

Pelayanan BPJS Kesehatan, Fajriadinur di kantor pusat BPJS, Cempaka Putih, Jakarta pada 

Rabu, 25 Juni 2014. 

CEO & President Director PT Great Eastern Life Indonesia, Ivan Chak mengatakan, Great 

Eastern Life sungguh bangga dapat ambil bagian dalam mendukung program pemerintah ini 

dengan menyediakan akses asuransi kesehatan bagi masyarakat luas. Terlebih, asuransi 

kesehatan dalam skema kerjasama ini juga akan masuk dalam bisnis asuransi kumpulan yang 

tentunya akan membantu Great Eastern Life untuk bertumbuh. 

“Selain itu, melalui skema CoB ini akan memungkinkan kami menawarkan layanan asuransi ke 

pasar yang lebih luas, dan secara bersamaan pula dapat membantu perusahaan – perusahaan 

dalam menyediakan employee benefit yang lebih komprehensif lagi,” ujarnya. 

Asuransi kesehatan merupakan salah satu strategi yang bagus untuk memperdalam penetrasi 

asuransi di Indonesia. Dengan skema yang tepat, maka jumlah penduduk yang memiliki 

asuransi akan bertambah banyak. 

Tahun 2013, Great Eastern Life Indonesia masuk dalam bisnis asuransi kumpulan dengan 

meluncurkan produk Great Employee Beenfits dan telah memiliki kerjasama dengan 800 

penyedia jasa media cashless. Dengan jumlah mitra sebanyak itu, menjadikan Great 

Eastern Life Indonesia sebagai pemain asuransi terdepan dalam hal penyedia jasa medis 

cashless berpadu dengan Live Great programme sebagai penawaran unik kami. 

Live Great programme telah menjadi pembeda utama dan unik di industri, yang 

menawarkan nilai tambah untuk para nasabah Group Insurance dari Great Eastern Life.  

Melalui Live Great Programme, seluruh nasabah Great Employee Benefits bisa menikmati 

berbagai keuntungan seperti berbagai penawaran istimewa dengan menggunakan kartu 

Live Great dan berbagai kemudahan akses untuk menjalani hidup dengan lebih sehat dan 

lebih baik.  Live Great programme, menyediakan tips dan nasihat ahli melalui website, 

aplikasi dan berbagai acara edukasi serta mengadakan berbagai aktivitas kesehatan dan 

kebugaran lainnya. 
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Tentang Great Eastern Life 

 Great Eastern adalah perusahaan asuransi terbesar dan tertua di Singapura dan Malaysia dengan total 

aset sebesar S$ 61,8 miliar (dolar singapura) dan sekitar 4,7 juta pemegang polis melalui tiga saluran 

dsitribusi : tenaga agen asuransi, bancaassurance, dan tim advisory Great Eastern, bernama Financial 

Advisers. Saat ini, Great Eastern beroperasi di Indonesia, Vietnam dan Brunei dan memiliki perusahaan 

patungan di Cina 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 dari 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 Market pada 2011 dan 2012. Pasar utama OCBC berada di Singapuram 

Malaysiam Indonesia dan terbesar di Cina. Dengan jaringan  450 kantor cabang dan kantor perwakilan di 

15 negara dan wilayah, termasuk sekitar 330 cabang dan kantor di Indonesia yang beroperasi di bawah 

naungan Bank OCBC NISP. 

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). 
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