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Chubb Life Indonesia Berikan Perlindungan 
Asuransi Jiwa untuk Nasabah Syailendra Capital 

 

Jakarta, 15 Maret, 2022 – PT Chubb Life Insurance Indonesia (Chubb Life 
Indonesia) kini menyediakan perlindungan Asuransi Jiwa untuk nasabah PT 
Syailendra Capital (Syailendra Capital) melalui program SBOF Protection 
Plus: Investasi Reksa Dana bonus Asuransi Bebas Premi. Hal ini 
sejalan dengan komitmen Chubb Life Indonesia dan Syailendra Capital untuk 
menjadi partner yang melindungi kesejahteraan keluarga Indonesia. 
 
Program SBOF Protection Plus menyediakan perlindungan dari produk 
Group Term Life yang memberikan manfaat perlindungan jiwa bagi nasabah 
baru Syailendra Capital. Manfaat perlindungan jiwa berupa Uang 
Pertanggungan diberikan ketika nasabah meninggal dunia karena menderita 
suatu penyakit atau karena mengalami suatu kecelakaan dalam Masa 
Pertanggungan. Hal ini diharapkan dapat memberikan ketenangan kepada 
nasabah karena keluarga dan orang yang dicintai terlindungi secara finansial, 
meskipun di saat yang bersamaan juga harus menghadapi tantangan masa 
pandemi yang masih berlangsung. 
 
"Jaminan perlindungan ini adalah peluang yang baik bagi kedua belah pihak 
untuk saling mengembangkan sayap bisnisnya. Chubb selalu mencari solusi 
inovatif yang sejalan dengan visi kami untuk senantiasa tumbuh berkembang,” 
ujar Kumaran Chinan, President Director Chubb Life Indonesia.  
 
Program SBOF Protection Plus ini juga mudah didapatkan dengan 
mengakses aplikasi online reksa dana milik Syailendra Capital, yaitu YO! 
Inves. “Bagi kami, keamanan dan kenyamanan nasabah dalam berinvestasi 
adalah hal yang utama. Oleh karenanya, kami terus berinovasi dalam menjaga 
dan meningkatkan pengalaman berinvestasi yang baik kepada para nasabah. 
Kami melihat Chubb Life Indonesia adalah partner yang tepat bagi kami dalam 
menyediakan perlindungan jiwa bagi nasabah kami,” Fajar Rachman 
Hidajat, Direktur Utama Syailendra Capital menambahkan.  
 
Chubb Life Indonesia adalah perusahaan asuransi jiwa yang memiliki 14 kantor 
pemasaran di seluruh Indonesia dengan nilai RBC1 2,342.51% dan menawarkan 
ragam produk perlindungan asuransi jiwa dan unit link melalui agen, pialang 
asuransi, bank, dan digital network. Chubb Life Indonesia telah membayar 
95% dari klaim yang diterima pada tahun 2021, setara dengan jumlah Rp223,1 
miliar, lebih tinggi dari rata-rata industri sebesar 90%.2. 
 
Sementara itu, Syailendra Capital merupakan salah satu perusahaan manajer 
investasi dengan total dana kelolaan terbesar di Indonesia yang hingga kini 

 
1 Data belum diaudit per Desember 2021 
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 Data belum diaudit per Desember  2021 



 

 
 

 

mencapai Rp25.6 triliun. Perusahaan yang didirikan sejak tahun 2006 secara 
profesional dan independen ini tidak terafiliasi pihak manapun. Syailendra 
Capital terus aktif berinovasi menciptakan produk, layanan, dan program 
dengan kualitas terbaik bagi seluruh nasabah.  
 
“Dengan kerja sama ini, akan lebih banyak lagi keluarga di Indonesia yang 
mendapatkan layanan serta perlindungan dari Chubb Life Indonesia juga 
Syailendra Capital. Kami berharap bisa memberikan pengalaman terbaik bagi 
Nasabah,” tutup Kumaran Chinan. 

Tentang Chubb Life 

Chubb Life adalah divisi asuransi jiwa internasional dari Chubb Limited. Di Asia, 
Chubb Life beroperasi di Hong Kong SAR, Indonesia, Korea, Myanmar, Taiwan, 
Thailand dan Vietnam, serta dan dalam bentuk perusahaan patungan di Cina. 
Chubb Life memulai kegiatan usahanya di Indonesia pada tahun 2009. Untuk 
memenuhi kebutuhan perlindungan dan keamanankeuangan dari para nasabah, 
Chubb Life Indonesia (PT Chubb Life Insurance Indonesia) menawarkan berbagai 
produk perlindungan asuransi jiwa, investasi, kecelakaan, kesehatan, dan unit link 
melalui agen, insurance specialist, retailers, pialang asuransi, bank, digital 
network, direct marketing dan telemarketing. 

Informasi lebih lanjut tentang Chubb di Indonesia silakan mengunjungi 
www.chubb.com/id.  
 
Tentang Syailendra Capital 
 
Syailendra Capital adalah salah satu perusahaan pengelolaan aset terbesar dan 
terdepan di Indonesia. Perusahaan yang didirikan di tahun 2006 oleh sekelompok 
profesional di bidang investasi yang ingin membangun bisnis pengelolaan aset 
mengandalkan objektivitas dan independensi dari afiliasi manapun. Sejak 2016, 
Syailendra bertumbuh 482% AUM dari Rp 4.4 triliun di 2016 menjadi Rp 25.6 
triliun di 31 Januari 2022. Dalam rangka mendukung lebih banyak investasi 
domestik, Syailendra menyediakan produk investasi dengan tipe risiko yang 
bervariasi. Syailendra Capital terus aktif berinovasi menciptakan produk, layanan, 
dan program dengan kualitas terbaik bagi seluruh nasabah dengan bekerja sama 
dengan berbagai partner bisnis seperti: bank, sekuritas, marketplaces, solusi 
pembayaran digital, dan fintech. Brand Syailendra bertujuan untuk membantu 
masyarakat dalam menjalani kehidupan yang lebih baik sebagai mitra investasi 
pilihan. 
 
Informasi lebih lanjut tentang Syailendra Capital silakan mengunjungi 
www.syailendracapital.com 
 
 
Informasi lebih lanjut, silakan hubungi: 

Amanda Putri Afrili 
Head of Corporate Communications, PT Chubb Life Insurance Indonesia 
Amanda.PutriAfrili@chubb.com 

Shilpa Freemantle  
Global Head of Communications, Chubb Life 
shilpa.freemantle@chubb.com  

 
Shafira Putri Regula 
Senior Marketing Communications, PT Syailendra Capital 
shafira@syailendracapital.com 
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