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JAKARTA - Anda berencana untuk memiliki asuransi? Tentu, supaya aman dan
terpercaya Anda perlu mendaftar asuransi di perusahaan yang telah terdaftar di
OJK.
Saat ini, cukup banyak perusahaan yang aman bagi Anda untuk daftar asuransi.
Berikut ini kami berikan rekomendasi beberapa perusahaan asuransi yang
terdaftar OJK yang salah satunya adalah perusahaan asuransi Allianz.

Selain Allianz, ada juga PRULink Assurance Account jiwa Prudential untuk Anda
yang ingin membeli produk proteksi jiwa.
Buat lebih jelasnya, mari simak dalam pembahasan berikut!
1. Perusahaan Asuransi Allianz
Allianz Indonesia merupakan salah satu dari perusahaan asuransi internasional
yang telah mempunyai cabang di Indonesia. perusahaan ini didirikan pada tahun
1980 di Jerman.
Hadir di Indonesia di tahun 1981 dan diresmikan pada tahun 1989 dengan
pelayanan asuransi umum, fokus utama Allianz Indonesia adalah memberikan
layanan asuransi dan manajemen aset.
Pada tahun 2006, Allianz membentuk PT Asuransi Allianz Life Indonesia dalam
menyediakan berbagai layanan asuransi kesehatan, jiwa, dan dana pensiun.
Allianz memiliki jaringan di Indonesia cukup banyak dengan cakupan mencapai
44 kota dan 88 titik pelayanan. Berkat jaringan yang luas ini, tentunya membuat
Allianz memiliki banyak nasabah. Bahkan, jumlah nasabah Allianz pada tahun
2020 telah mencapai 8,3 juta.
2. Perusahaan Asuransi Prudential
Asuransi Jiwa Prudential dibagi menjadi dua kategori produk, yakni asuransi jiwa
murni (tradisional) dan berbalut investasi (unit link).
Salah satu polis unggulannya ialah PRULink Generasi Baru yang memiliki
manfaat:
Santunan meninggal dunia dan nilai tunai investasi
Menanggung hingga usia 99 tahun,
100% UP dan nilai tunai investasi diberikan jika nasabah masih hidup hingga
polis berakhir.
Beberapa produk yang dimiliki oleh asuransi Prudential, antara lain Asuransi Jiwa
Unit Link, Asuransi Jiwa Unit Link Syariah, Asuransi Jiwa Murni, Asuransi Jiwa
Murni Syariah, Asuransi Jiwa Bancassurance, dan Asuransi Jiwa Kumpulan
(Karyawan).
Terdapat beberapa kelebihan yang akan Anda dapatkan dengan memakai
asuransi Prudential, yaitu:
Premi cukup terjangkau, mulai dari ratusan ribu sampai dengan jutaan.
Dana investasi dikelola oleh pihak yang berpengalaman secara profesional.
Tersedianya berbagai pilihan manfaat tambahan (rider).
Layanan cepat, karena telah didukung kantor pelayanan yang tersebar di
berbagai kota di Indonesia, aplikasi mobile dan agen profesional.
Supaya Anda bisa memiliki Assurance Account jiwa prudential, terdapat
beberapa syarat yang perlu dipenuhi, antara lain:
Pemegang polis wajib berusia minimal 18 tahun bila sudah menikah dan 21
tahun bila belum menikah.
Mengisi Surat Pengajuan Asuransi Jiwa.
Menyiapkan berbagai dokumen yang dibutuhkan, seperti fotokopi identitas diri

(KTP/Paspor/SIM) yang masih berlaku serta dokumen penting lainnya.
3. Perusahaan Asuransi AIA Financial
AIA Financial (AIA) ini adalah salah satu perusahaan asuransi yang memiliki
reputasi baik di Indonesia. Perusahaan ini juga telah terdaftar serta masuk dalam
pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
AIA menawarkan produk asuransi yang cukup lengkap, yaitu meliputi asuransi
kesehatan, asuransi jiwa, asuransi kecelakaan, dan dana pensiun.
4. Perusahaan Asuransi AXA Mandiri
AXA Mandiri adalah perusahaan patungan antara AXA Group dan PT. Bank
Mandiri. Nama AXA Mandiri diambil dari kedua perusahaan tersebut.
Perusahaan ini masih tergolong baru, tetapi AXA Mandiri Financial Services
menjadi salah satu perusahaan asuransi yang wajib Anda perhitungkan.
Pasalnya, perusahaan ini termasuk ke dalam bagian AXA Group yang telah
mempunyai jumlah nasabah hingga mencapai 105 juta di 54 negara.
6. Perusahaan Asuransi Sequis
Perusahaan Jiwa Sequis Life merupakan salah satu perusahaan asuransi
terpercaya yang telah terdaftar di OJK. Perusahaan ini telah berdiri selama 37
dan menawarkan Anda berbagai produk yang lengkap, mulai dari asuransi jiwa,
kesehatan,dan asuransi untuk karyawan.
Squis mempunyai 7 customer service yang telah tersebar di berbagai kota besar
Di Indonesia, seperti Semarang, Bandung, Surabaya, dan Medan. Selain itu, juga
memiliki 70 kantor pemasaran yang tersedia di 28 kota di Indonesia.
7. Perusahaan Asuransi Sinar Mas
Perusahan asuransi Sinar Mas telah didirikan sejak tahun 1985 dan menjadi
salah satu perusahaan asuransi terkemuka di Indonesia yang memberikan
perlindungan bagi nasabahnya dari berbagai risiko kerugian.
ASM menyediakan berbagai pilihan produk asuransi kerugian seperti asuransi
kesehatan, pengangkutan, properti, hingga proteksi kredit UKM. Perusahaan ini
telah memiliki 33 kantor cabang serta 71 kantor pemasaran yang sudah tersebar
di seluruh Indonesia. (advertorial)

