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Jakarta, 30 April 2012 - Ivan Chak Chi Wai memiliki pengalaman
Asia. Sebelum bergabung dengan PT Great Eastern Life Indonesia, ia pernah menjabat sebagai 
Chief Marketing Officer di American International Assurance Korea (AIA Korea) dimana ia memiliki 
peranan penting dalam membangun brand AIA Korea. Sebelumnya, Ivan merupakan salah satu pendiri 
Tata AIG India dimana ia memegang beberapa posisi manajemen senior, termasuk Distribusi, 
Pemasaran, Manajemen Produk, Jaminan Kualitas dan Layanan Pelanggan. Ivan juga pernah menjabat 
di kantor AIA Asia-Pacific Life di Hong Kong yang juga membawahi Indonesia, India, Jepang, Korea, 
Australia dan New Zealand.  
 
Ivan Chak Chi Wai lulus dengan gelar kehormatan, Bachelor of Science dalam bidang Ilmu Aktuaria dari 
University of Manitoba, Canada. Merupakan anggota dari Persatuan Aktuaria di Amerika Serikat dan juga 
Institut Aktuaria di India.  
 
Dalam penunjukkannya, Ivan mengatakan: “Merupakan suatu kehormatan bagi saya untuk bisa 
bergabung dengan Great Eastern Life, yang merupakan pemimpin dal
dan Malaysia, dan juga merupakan brand yang terkemuka dan terpercaya. Target kami adalah 
memperkuat kehadiran kami di Indonesi
bisnis dengan cara membangun jaringan keage
tersanjung, memiliki kesempatan untuk bermitra dengan Bank OCBC NISP, 
mengembangkan bisnis bancassurance  kami. Saya bersama dengan tim akan memanfaatkan kekuatan  
Great Eastern, termasuk  meningkatkan kapabilitas digital, dengan lebih melibatkan nasabah kami, untuk 
mencapai tujuan yaitu menyediakan
 
Chris Wei, Group CEO, Great Eastern Holdings, menambahkan: “Great Eastern Life Indon
merupakan salah satu dari pasar yang sedang berkembang yang dimiliki Grup.  Indonesia menyuguhkan 
kesempatan yang besar bagi kami dengan luasnya populasi, pertumbuhan ekonomi yang berkembang 
pesat serta semakin menguatnya golongan ekonomi menengah (
 
Brand Great Eastern telah hadir dengan pengalaman 
ini kami meluncurkan proposisi brand  terbaru dari Group di seluruh pasar kami, dan mendeklarasikan 
tujuan kami untuk menjadi lebih dari seked
asuransi tidak akan pernah bisa menggantikan orang
Kini kami telah menjadi perusahaan ‘LIFE’/Fokus pada K
diperbaharui, yaitu membantu nasabah menjalani hidup yang lebih baik, lebih sehat dan lebih lama. 
 
Ivan akan memiliki peranan penting dalam pelaksanaan berbagai strategi untuk  mengembangkan bisnis 
kami di Indonesia, sejalan dengan usaha kami yang terus memberikan la
kepada para nasabah kami. Dibawah kepemimpinan, energi dan pengalamannya, Saya yakin Ivan akan 
memberikan hasil yang sangat berarti bagi perusahaan dan Group."
 
PT Great Eastern Life Indonesia adalah anak perusahaan Great Easter
mendapatkan nilai AA- dalam hal 
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bergabung dengan Great Eastern Life, yang merupakan pemimpin dalam pasar asuransi di Singapura 
dan Malaysia, dan juga merupakan brand yang terkemuka dan terpercaya. Target kami adalah 
memperkuat kehadiran kami di Indonesia, dan salah satu fokus bidang saya ialah mengembangkan 

jaringan keagenan yang produktif dan profesional. Saya juga merasa 
tersanjung, memiliki kesempatan untuk bermitra dengan Bank OCBC NISP, 
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Chris Wei, Group CEO, Great Eastern Holdings, menambahkan: “Great Eastern Life Indon
merupakan salah satu dari pasar yang sedang berkembang yang dimiliki Grup.  Indonesia menyuguhkan 
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dengan pengalaman 104 tahun dan akan terus berkembang. Baru
ini kami meluncurkan proposisi brand  terbaru dari Group di seluruh pasar kami, dan mendeklarasikan 
tujuan kami untuk menjadi lebih dari sekedar perusahaan asuransi tradisional. Kami memahami bahwa 
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Ivan akan memiliki peranan penting dalam pelaksanaan berbagai strategi untuk  mengembangkan bisnis 
sejalan dengan usaha kami yang terus memberikan layanan yang berke

para nasabah kami. Dibawah kepemimpinan, energi dan pengalamannya, Saya yakin Ivan akan 
memberikan hasil yang sangat berarti bagi perusahaan dan Group." 

PT Great Eastern Life Indonesia adalah anak perusahaan Great Eastern Life Assurance Co. Ltd., 
dalam hal financial strength dan counterparty credit ratings
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Standard & Poor’s, dan merupakan salah satu perusahaan asuransi di Asia yang mendapatkan rating 
tertinggi. Dengan total aset sebesar  S$ 56 miliar
Pemegang Polis, Great Eastern Holdings, merupakan 
finansial terbesar kedua di Asia Tenggara dari segi aset.
 
 
 
 
Sekilas PT Great Eastern Life Indonesia 
Di Indonesia dikenal sebagai Perusahaan Asuransi Jiwa PT Great Eastern Life Indonesia (GELIndo) yang memiliki
distribusi yaitu Agency dan Bancassurance.
sejak tahun 1996 dan berkomitmen melayani kebutuhan nasabahnya dengan berbagai solusi produk asuransi jiwa.
 
GELIndo memiliki aliansi strategis berupa Exclusive Bancassurance Partnership dengan OCBC NISP, selain itu juga menyediakan 
produk asuransi dengan prinsip Syariah yang dipasarkan melalui Unit Syariah. 
 
Melalui kantor-kantor pemasaran di berbagai kota besar di Indonesia
pemasaran yang profesional, GELIndo berkomitmen memberikan pelayanan berkualitas kepada nasabahnya dan menjadikan hidup 
lebih indah berdasarkan kemandirian keuangan, kesehatan yang baik serta h
 
 
Sekilas Great Eastern 
Great Eastern adalah Grup Perusahaan Asuransi Tertua dan Terbesar di Singapura dan Malaysia. Dengan total aset sebesar  
S$ 56 miliar (Rp 381 Triliun) dan telah melayani lebih dari 3,8 juta Pemegang Poli
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
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 indust
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 Keuan
Merupakan salah satu Bank di dunia yang memiliki rating yang tinggi, dengan long term credit rating Aa1 dari Moody’s. OCBC Ba
juga mendapat pengakuan sebagai “Bank Terkuat Di Dunia” dari Pasar Bloomber
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 
 
 
 
Untuk informasi lebih lanjut, mohon menghubungi
 
PT Great Eastern Life Indonesia  
Menara Karya Lt.5 Jl. H.R. Rasuna Said Blok X
T    : +62-21-2554 3888 
F    : +62-21-5794 4717 
www.lifeisgreat.co.id  
 
Henry Widagdo – Head Branding & Corporate 
Email : henry.widagdo@lifeisgreat.co.id 
 
Farah Savitri– Corporate Communications 
Email : farah.savitri@lifeisgreat.co.id  
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