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Words of Director

Di masa pandemi ini, kita menjalani PSBB yang kembali
diperpanjang. Kami pun masih menerapkan sistem WFH (Work
From Home) dan WFO (Work From Office) sesuai dengan anjuran
dari Pemerintah.
Untuk mendukung sistem digitalisasi yang sudah berjalan, PT
Asuransi Simas Jiwa mengubah tampilan website agar lebih
menarik, inovatif dan modern. Kunjungi www.simasjiwa.co.id untuk
menelusuri visual dan struktur baru website kami
Pada bulan Agustus, kami mempublikasikan Laporan Keuangan
semester 1 di 17 media online dan 2 media cetak. Anda dapat
mengunjungi publikasi (berupa press release) pada buletin ini.
Semoga Para Karyawan, Nasabah, Mitra Bisnis PT Asuransi
Simas Jiwa selalu dalam keadaan sehat dan tetap berjuang
menghadapi pandemi ini.
Salam,
I. J. Soegeng Wibowo
Direktur Utama PT Asuransi Simas Jiwa

Tampilan Baru Website Simas Jiwa

Visit Our Website

www.simasjiwa.co.id

P

ada edisi buletin kali ini, Miss Mee ingin memberitahukan kepada Sahabat Simas Jiwa, kalau sekarang
Website Simas Jiwa sudah berubah lo tampilannya!! Sudah pada lihat belum, kalau belum langsung aja nih ke
www.simasjiwa.co.id Langsung aja yuk di cek.

Website ini dibagi 6 halaman utama, yaitu, HOME, PRODUK, LAYANAN, MITRA, TENTANG KAMI dan KARIR.
Dimana tiap halaman sudah beriisi mengenai info yang sudah dikelompokkan, untuk memudahkan kita dalam
melakukan pencarian.
HOME
Pada halaman HOME, disediakan portal-portal untuk menuju Siji Access,
Klikasuransiku, Seremonia dan E-Bulletin, untuk tampilan lainnya bisa
discroll ke bawah.
PRODUK
Pada halaman PRODUK, Anda akan menemukan produk-produk yang dijual
PT Asuransi Simas Jiwa, beserta deskripsi singkat.
LAYANAN
Pada halaman LAYANAN, Anda bisa melakukan Klaim online, melihat
Fund Fact Sheet, pengaduan nasabah dan juga bisa menggunakan Kalkulator
Keuangan (Pensiun, Penghasilan, Edukasi dan DPLK)
MITRA
Pada halaman MITRA, Anda bisa melihat mitra-mitra yang bekerjasama
dengan PT Asuransi Simas Jiwa
TENTANG KAMI
Pada halaman TENTANG KAMI, Anda bisa mengenai Profil Perusahaan seperti sejarah, visi misi, manajemen, tata kelola, kinerja perusahaan dan laporan
berkelanjutan.
Selain itu masih ada Berita mengenai penghargaan, seremonia, e-bulletin, list
agen aktif dan hubungi kami.
KARIR
Pada halaman KARIR, Anda bisa mendapatkan info untuk lowongan pekerjaan yang tersedia dan juga bisa mendaftarkan diri sebagai Agen PT Asuransi
Simas Jiwa.
Bagaimana Sahabat Simas Jiwa, penasaran kan, yuk cus langsung ke www.simasjiwa.co.id, selain itu juga bisa diakses
melalui Handphone juga loh.
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Press Release Simas Jiwa melalui Media Online dan Cetak

ada bulan Agustus lalu, PT Asuransi Simas
Jiwa atau ASJ melakukan press release
mengenai Laporan Keuangan semester I.
ASJ meraih premi sebesar Rp 9,67 triliun atau
mengalami kenaikan 33% jika dibandingkan
dengan periode yang sama tahun lalu sebesar
Rp 7,28 triliun. Kemudian pada semester I-2020
terjadi pertumbuhan jumlah peserta (polis)
sebesar 15% dari 179,9 ribu orang menjadi 226,9
ribu orang.
Pencapaian ini membuktikan kepercayaan
nasabah untuk tetap memilih produk ASJ
sebagai salah satu solusi berinvestasi dalam
kondisi pandemi. Dari tingkat solvabilitas,
perhitungan RBC sebesar 908% jauh di atas
batas minimal yang ditetapkan Otoritas
Jasa Keuangan (OJK) yaitu sebesar 120%. Ini
mencerminkan ASJ merupakan perusahaan yang ini diantaranya memberikan proteksi terhadap Covid-19
sehat.
dan tertanggung tidak perlu melakukan pemeriksaan
medis untuk dapat diterima pertanggungannya.
ASJ juga telah menerbitkan produk baru
Kemudian proses pembelian dan klaim dapat
bernama SiJi Corona Protection yaitu asuransi
dilakukan secara online melalui www.klikasuransiku.
yang memberikan manfaat apabila tertanggung com. Sementara, pada tahun 2019, ASJ mencatatkan
terdiagnosis penyakit Covid-19 dan manfaat
pencapaian baik dengan kenaikan laba sebesar 18% dari
jika tertanggung meninggal dunia baik karena
Rp 121,8 miliar menjadi Rp 143,7 miliar
penyakit yang diakibatkan oleh Covid-19
maupun karena sebab lain. Keunggulan produk

Award

Di tengah pandemi yang saat ini terjadi di Indonesia, Simas
Jiwa berhasil mengukir prestasi untuk kategori market leader.
Penghargaan berbasis virtual online streaming di youtube oleh
Media Asuransi pada tanggal 28 Agustus 2020, menempatkan
Simas Jiwa sebagai salah satu penerima penghargaan berikut.
Prestasi ini berhasil dicapai berkat kepercayaan Nasabah
terhadap kami. Terima kasih kami ucapkan kepada seluruh
Nasabah dan Simas Jiwa akan tetap memacu diri untuk
memberikan pelayanan yang terbaik.

Untuk video penyerahan penghargaan secara online bisa
dilihat dari Instagram Simas Jiwa, buat yang belum follow
bisa langsung ke
https://www.instagram.com/p/CEbRV4nDiaK/?utm_
source=ig_web_button_share_sheet
Jangan lupa untuk Follow dan Like Instagram kami yah...
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