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“�ere is only one boss. �e 
customer. And he can fire 
everybody in the company 
from the chairman on down, 
simply by spending his 
money somewhere else.”

Sam Walton, Founder and Former CEO, Walmart



USD 3,8 mil
Laba operasi bisnis
USD 4,8 mil
Laba operasi bisnis pokok 

9,2%
Laba operasi bisnis setelah pajak (atas) ROE 

12,1%
Laba operasi bisnis pokok setelah pajak (atas) ROE 

USD 64,0 mil
Total pendapatan

Z-ECM 122%
Rasio Zurich economic capital model estimasi 
per 31 Desember, 2017 
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Zurich Insurance Group (‘Zurich’ or ‘the Group’) is a leading 
multi-line insurer that serves customers in global and local markets. 
With around 53,000 employees, it provides a wide range of 
property, liability, casualty and life insurance products and services 
in more than 210 countries and territories. Zurich’s customers 
include individuals, small and mid-sized businesses, large companies 
and multinational corporations. The Group is headquartered in 
Zurich, Switzerland, where it was founded in 1872.

Zurich Insurance Group (‘Zurich’ atau ‘Grup’) adalah 
perusahaan asuransi multi-lini yang melayani nasabah di 
pasar global dan lokal. Memiliki sekitar 53.000 orang 
karyawan, Zurich menyediakan berbagai jenis produk 
asuransi properti, tanggung-gugat,/asuransi kerugian dan 
asuransi jiwa di lebih dari 210 negara serta wilayah. Nasabah 
Zurich terdiri dari nasabah perseorangan, usaha kecil dan 
menengah korporasi besar serta perusahaan multinasional. 
Grup perusahaan bermarkas di Zurich, Swiss sejak didirikan 
pada tahun 1872. 

USD 3.8 bn
Business operating profit 
USD 4.8 bn
Underlying business operating 

9.2%
Business operating profit after tax return on equity 

12.1%
Underlying business operating profit after tax return on equity 

USD 64.0 bn
Total revenues

Z-ECM 132%
Zurich economic capital model (Z-ECM) ratio estimated as of  
31 December 2017 

1.1 Zurich Insurance Group

    Business operating profit (BOP) indicates the underlying  
    performance of the Group’s business units by eliminating the  
    impact of financial market volatility and other non-operational  
    variables.

    Adjusted for the impact of the hurricanes Harvey, Irma and Maria,  
    measures related to the Group’s restructuring, and the impact of  
    changes to UK capital gains tax indexation relief.

    Laba Operasional Bisnis (BOP) menunjukkan kinerja yang  
    mendasari unit bisnis Grup dengan menghilangkan dampak   
    volatilitas pasar keuangan dan variabel non-operasional  
    lainnya.

    Disesuaikan dengan dampak dari angin topan Harvey, Irma     
    dan Maria, langkah-langkah yang berkaitan dengan  
    restrukturisasi Grup, dan dampak dari perubahan atas  
    bantuan indeksasi perpajakan Inggris.
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USD 3,0 mil
Laba bersih yang diatribusikan kepada 
Pemegang Saham

USD 2,8 mil
Jumlah total dampak investasi

USD 3,7 mil
Cash remittances

Lebih dari 550.000
Jumlah nasabah yang diwawancara melalui 
program NPS Zurich

USD 207 mil
Portofolio investasi

2,1 ton
Emisi CO2 per karyawan
(ton per jumlah karyawan tetap) 

AA-/stable
Rating kekuatan keuangan dari Standard & Poor’s 
Zurich Insurance Company Ltd 
per 31 Desember 2017

21,0%
Partisipasi perempuan di tim kepemimpinan 

USD 3.0 bn
Net income attributable to shareholders 
(NIAS)

USD 2.8 bn
Total amount of impact investments 

USD 3.7 bn
Cash remittances

Over 550,000
Number of customers interviewed 
through Zurich’s NPS program 

USD 207 bn
Investment portfolio

2.1 tons
CO2 emissions per employee 
(tons per FTE) 

AA-/stable
Standard & Poor’s financial strength 
rating of Zurich Insurance Company Ltd 
as of 31 December 2017

21.0%
Female participation in leadership team
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Pernyataan Baru Mengenai Tujuan dan Nilai // A New Purpose & Values Statement 

#TujuanKami
MENGAPA

Menginspirasi 
kepercayaan diri

Mendukung Anda 
untuk merealisasi 
seluruh potensi Anda

Melindungi Anda

#OurPurpose
WHY

To inspire 
confidence

To help you
reach your full
potential

To protect you

#NilaiKami
BAGAIMANA

Kami adalah satu
tim yang menghargai
perbedaan dan 
potensi setiap 
individu

Kami merangkul 
ide baru untuk 
melampaui 
harapan nasabah kami

Kami menepati janji 
dan membela 
apa yang benar

#OurValues
HOW

We are one team and
value the diversity and
potential of every
individual.

We embrace new
ideas to exceed our
customers' expectations

We deliver on our 
promises and stand up 
for what is right

#StrategiKami
APA

Fokus pada Nasabah 
Peningkatan 
kualitas layanan 
dan pengalaman 
nasabah

Penyederhanaan
Organisasi yang 
lebih gesit dan
responsif 

Inovasi
Peningkatan produk, 
layanan dan kepedulian akan 
nasabah yang lebih baik

#OurStrategy
What

Focus on Customers
Improve service quality 
and customer experience

Simplify
More agile and 
responsive 
organization

Innovate
Better products, services and
customer care

    Shareholders’ equity used to determine ROE and BOPAT ROE is  
    adjusted for net unrealized gains or losses on available-for-sale  
    investments and cash flow hedges.

    The Z-ECM is an internal measure of capital adequacy and reflects  
    midpoint estimates with an error margin of +/– 5 pts.

    Impact investments in 2017 consisted of: green bonds (USD 2.41  
    billion), investments committed to private equity funds (USD 116  
    million, of which 38 percent has been drawn down) and other  
    investments (USD 303 million).

    In 2017, Zurich interviewed over 550,000 customers (including  
    Zurich Santander) in over 20 countries through its NPS (Net  
    Promoter Score) program.

    Number shown as of 2016; 2017 data will be available 
    in Q2 2018.

    Ekuitas pemegang saham yang digunakan untuk  
    menentukan ROE dan Laba Operasi Bisnis setelah Pajak  
    (atas) ROE disesuaikan untuk keuntungan atau kerugian  
    bersih yang belum direalisasi atas investasi yang tersedia  
    untuk dijual serta lindung nilai arus kas.

    Z-ECM adalah ukuran internal kecukupan modal dan  
    mencerminkan perkiraan titik tengah dengan margin  
    kesalahan +/– 5 poin.

    Dampak investasi pada tahun 2017 terdiri dari: obligasi  
    hijau (USD 2,41 miliar), investasi yang terikat pada dana  
    ekuitas swasta (116 juta dolar AS, sudah disalurkan  
    sebanyak 38 persen) dan investasi lainnya (USD 303 juta).

    Pada 2017, Zurich mewawancarai lebih dari 550.000  
    nasabah (termasuk Zurich Santander) di lebih dari 20  
    negara melalui program NPS (Net Promoter Score).

    Jumlah ditampilkan sesuai angka tahun 2016; data tahun  
    2017 akan tersedia pada Q2 2018.
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Satu Zurich: Berkembang dengan Tujuan (1Z-GWP) di Indonesia
One Zurich: Growth With Purpose (1Z-GWP) in Indonesia

Menjadi 10 besar pemain ritel
dan UKM di Indonesia, didukung oleh 

proposisi Komersial kami
Become a top 10 retail and SME player in Indonesia, 

complimented by our Commercial proposition

Membangun skala dan kehadiran yang 
menguntungkan melalui ekspansi 

anorganik yang ditargetkan untuk akan 
melakukan disrupsi pada pemain

yang sudah ada
Building profitable scale and presence through

targeted inorganic expansion to disrupt

entrenched players

Ambisi Kami
Our Ambition

Prioritas Kami
Our Imperatives

Prinsip-prinsip Panduan Kami
Our Guiding Principles

Mendorong
penciptaan nilai

secara cepat dan tepat
Drive value through

sense of urgency

Memperluas
jangkauan nasabah

Expand customer

reach

Fokus dan
penyelarasan pasar

Market focus &

alignment

Meningkatkan
efektifitas dan

efisiensi organisasi
Increase organizational

effectiveness &

efficiency

Penyederhanaan
Simplify

Inovasi
Innovate

Fokus terhadap
Nasabah

Customer Focus

Satu Zurich Indonesia
One Zurich Indonesia

Memanfaatkan
Grup Zurich

Leverage Zurich Group
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1.2  Tentang Zurich Indonesia // About Zurich Indonesia

Tentang Zurich Indonesia

Zurich Indonesia terdiri dari dua perusahaan 
asuransi: PT Zurich Insurance Indonesia, yang 
menawarkan beragam solusi dalam bidang 
asuransi umum bagi nasabah individu, usaha 
kecil menengah (UKM), dan korporasi; dan PT 
Zurich Topas Life, yang menawarkan beragam 
solusi asuransi jiwa dan asuransi kesehatan.

Kunjungi website kami di www.zurich.co.id 
untuk mendapatkan informasi lebih lanjut 
mengenai Zurich di Indonesia.

About Zurich Indonesia

Zurich Indonesia consists of two insurance 
companies: PT Zurich Insurance Indonesia, 
general insurance solutions for individuals, 
small to medium-sized companies, as well as 
corporate customers; and PT Zurich Topas Life, 
offering diverse life and health insurance 
solutions.

Further information about Zurich in Indonesia is 
available at www.zurich.co.id.
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PT Zurich Insurance Indonesia (ZII)

ZII is a member of the global Zurich Insurance Group. Established 
in 1991 as a joint venture general insurer, the company is 
dedicated to serving individuals, small to medium-sized 
companies, as well as corporate customers by providing general 
insurance solutions that meet their needs.

Based on Deed Number 63 dated 31 October 2017, made before 
Dwi Utami S.H., M.Hum., M.Kn, notary in Jakarta, the latest 
composition of shareholders is as follows:
 

ZII has 317 employees as well as an agent network that consists 
of more than 1,000 individual agents and 9 sales offices 
throughout Indonesia.

ZII is a registered insurance company under the supervision of 
the Financial Services Authority (OJK). 

PT Zurich Insurance Indonesia (ZII)

ZII merupakan bagian dari Zurich Insurance Group. Berdiri pada 
tahun 1991 sebagai perusahaan asuransi umum patungan, ZII 
melayani nasabah individu, usaha kecil menengah (UKM), dan 
korporasi melalui solusi asuransi umum yang sesuai dengan 
kebutuhan nasabah.

Berdasarkan Akta Nomor 63 tanggal 31 Oktober 2017, dibuat di 
hadapan Christina Dwi Utami S. H., M. Hum., M. Kn., notaris di 
Jakarta, susunan pemegang saham terakhir adalah sebagai berikut: 

ZII memiliki 317 karyawan dan jaringan agen terdiri lebih dari 1.000 
tenaga agen individu serta 9 kantor pemasaran yang tersebar di 
Indonesia.

ZII adalah perusahan asuransi umum yang terdaftar dan diawasi oleh 
Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

 

Zurich Insurance Company, Ltd 99.30 % Rp 846,800,000,000.–
PT Asuransi Bina Dana Arta, Tbk   0.70 % Rp     6,000,000,000.–

Pemegang saham // Shareholders Persentase saham // Share percentage Nilai saham // Share value
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PT Zurich Topas Life (ZTL)

ZTL is headquartered in Jakarta, and is a subsidiary of Zurich 
Insurance Group. ZTL established its presence in Indonesia in 
November 2010 where it formed a partnership with PT 
Mayapada Prasetya Prakarsa as the local partner.

Based on Deed Number 10 dated 9 February 2016, made before 
Aryanti Artisari S.H., notary in Jakarta, the latest composition of 
shareholders is as follows: 

 

ZTL has over 200 employees and more than 4,000 sales 
professionals as well as bank partners. 

ZTL is committed to be the leading life insurer in Indonesia for 
all customers, employees, shareholders, and business partners. 
In doing so, ZTL is fully supported by Zurich Insurance Group. 

ZTL is a registered insurance company under the supervision of 
the Financial Services Authority (OJK).

PT Zurich Topas Life (ZTL)

ZTL berkantor pusat di Jakarta dan merupakan anak perusahaan 
Zurich Insurance Group. ZTL mengembangkan usahanya di 
Indonesia sejak November 2010 dengan menggandeng PT 
Mayapada Prasetya Prakarsa sebagai perusahaan asuransi jiwa 
patungan.

Berdasarkan Akta Nomor 10 tanggal 9 Februari 2016, dibuat di 
hadapan Aryanti Artisari S.H., notaris di Jakarta, susunan pemegang 
saham terakhir adalah sebagai berikut:

ZTL memiliki lebih dari 200 karyawan serta jaringan kerja yag 
mencakup lebih dari 4.000 tenaga pemasar dan mitra bisnis bank. 

ZTL berkomitmen untuk menjadi perusahaan penyedia layanan 
asuransi jiwa terkemuka di Indonesia yang siap membantu para 
nasabah, karyawan, pemegang saham, dan mitra bisnis. Dalam hal 
ini, ZTL didukung sepenuhnya oleh Zurich Insurance Group. 

ZTL adalah perusahan asuransi jiwa yang terdaftar dan diawasi oleh 
Otoritas Jasa Keuangan (OJK). 

Zurich Insurance Company Ltd.  83.67 % Rp 730,000,000,000.–
PT Mayapada Prasetya Prakarsa 16.33 % Rp 142,500,000,000.–

Pemegang saham // Shareholders Persentase saham // Share percentage Nilai saham // Share value
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Kaleidescope

JANUARY 2017

ZII held a media visit to Kompas to strengthen 

relations.

ZII introduced an innovative Zurich Home 

feng-shui feature for customers.

JANUARI 2017

ZII melakukan kunjungan media ke Kompas 

untuk memperkuat hubungan. 

ZII memperkenalkan fitur perlindungan Zurich 

Home feng-shui yang inovatif bagi nasabah.

APRIL 2017

ZTL launched a social media campaign called 

#Loveyourfuture in support of financial literacy 

and the launch of Pro-Fit 8, a new Zurich product.

APRIL 2017

ZTL mengadakan kampanye sosial terpadu bertajuk 

#Loveyourfuture dalam rangka mendukung literasi 

keuangan serta peluncuran produk baru ZTL yaitu 

Zurich Pro-Fit 8.

JUNE 2017

ZTL launched its new Single Premium Unit 

Link product called Zurich Investa Plus 

Product Launching.

ZTL visited the Sayap Ibu Orphanage as a 

form of its social concern. 

ZII held an exclusive media event to increase 

public awareness of why property 

protection insurance is important in 

ensuring business continuity.

JUNI 2017

ZTL meluncurkan produk Single Premium 

Unit Link yang baru bertajuk ZTL Zurich 

Investa Plus.

ZTL mengunjungi Panti Asuhan Sayap Ibu  

sebagai bentuk kepedulian sosialnya.

ZII mengadakan acara media ekslusif yang 

bertujuan meningkatkan kesadaran 

masyarakat akan pentingnya asuransi 

perlindungan properti bagi kelangsungan 

bisnis.

FEBRUARY 2017

ZTL’s Pro-Fit 8 product won the “First in Indonesia 

Award 2017”.

Promoted ZII’s Z-Alert App through a blogger 

gathering held with Kompasiana.

FEBUARI 2017 

Produk Pro-Fit 8 ZTL Meraih Penghargaan 

“Pertama di Indonesia Award 2017”.

 

Aplikasi Z-Alert milik ZII dipromosikan pada acara 

pertemuan blogger yang diselenggarakan 

bersama Kompasiana.

MARCH 2017

ZTL together with Haruka Edu held an educational 

cost protection program called “Zurich Proteksi 

Education Program”.

ZTL received the “Indonesia Digital Innovation Award 

2017” for its Digital Credit Protection product and 

TemanBaik application.

ZII held a press conference at the Astindo Travel Fair 

2017 to promote the launch of its Zurich Action 

Promise for Travel.

MARET 2017

ZTL bersama Haruka Edu menjalankan program 

perlindungan pendidikan yaitu “Zurich Proteksi 

Education Program”.

ZTL dianugerahi penghargaan “Indonesia Digital 

Innovation Award 2017” atas produk Digital Credit 

Protection dan aplikasi TemanBaik.

ZII menyelenggarakan konferensi pers pada acara 

Astindo Travel Fair 2017 dalam rangka promosi 

peluncuran Zurich Action Promise for Travel.

MAY 2017

ZII and ZTL held a class called One Zurich Journalist Class for journalists, 

to help educate them on finance, insurance, and Zurich. 

ZTL held a social media campaign called #Lekatkan Kebersamaan to 

celebrate Ramadhan.

ZTL was once again the main sponsor for the TEDxUbud event in Bali, for 

the second year running. 

ZII signed an MoU with Udayana University to provide new university 

students with accident insurance protection during the college year.

ZII held a press conference to highlight its collaboration with Bisnis Travel 

Indonesia (BTI), an online travel system provider.

MEI 2017

ZII dan ZTL mengadakan kelas bertajuk One Zurich Journalist Class bagi 

jurnalis yang memberikan penyuluhan tentang bidang keuangan, bidang 

asuransi, dan keberadaan Zurich. 

ZTL menggelar kampanye media sosial Ramadhan bertajuk #Lekatkan 

Kebersamaan.

ZTL kembali menjadi sponsor utama bagi acara TEDxUbud yang bertempat 

di Bali, menjadi dua tahun berturut-turut.

ZII menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) dengan 

Universitas Udayana untuk memberikan mahasiswa universitas baru 

perlindungan asuransi kecelakaan selama tahun kuliah.

ZII menyelenggarakan konferensi pers untuk menyoroti kerja samanya

dengan Bisnis Travel Indonesia (BTI), sebuah penyedia sarana teknologi 

sistem  travel online.

Jan
2017

Feb Mar Apr May Jun
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JULY 2017

Launch of Zurich Proteksi 8, ZTL’s first term 

ROP (return on premium) product.

ZTL visited the University of Indonesia 

campus to give insights on the importance 

of insurance.

ZII announced a partnership with PT Sinar 

Karuna Dharani (Yosu), a subsidiary of 

cosmetic company Tje Fuk, whereby all Yosu 

agents will be covered by Zurich Accident 

Solution (ZAS). 

JULI 2017

Peluncuran Zurich Proteksi 8, produk term 

ROP (return on premium) ZTL yang pertama 

kali dikeluarkan ZTL.

ZTL melakukan kunjungan ke Universitas 

Indonesia untuk memberikan masukkan 

tentang pentingnya asuransi.

ZII mengumumkan kemitraan baru bersama 

PT Sinar Karuna Dharani (Yosu), anak 

perusahaan kosmetik Tje Fuk, di mana semua 

agen Yosu akan dilindungi oleh Zurich 

Accident Solution (ZAS).

SEPTEMBER 2017

ZTL provided free ZTL Personal Accident protection 

for Dream Theater Concert ticket buyers, in 

collaboration with the concert organizer, Melon, a 

Telkomsel subsidiary.

ZTL launched Zurich Pro Care, its first health 

product.

SEPTEMBER 2017

ZTL memberikan produk Personal Accident ZTL 

secara gratis kepada seluruh pembeli tiket Dream 

Theater Concert sebagai bentuk kerjasama dengan 

penyelenggara konser, Melon, yaitu anak 

perusahaan Telkomsel.

ZTL meluncurkan Zurich Pro Care, produk kesehatan 

ZTL yang pertama.

OCTOBER 2017

ZTL held a #YakinSehat campaign and media event 

promote the Zurich Pro Care health product.

ZII held a press conference to highlight Zurich’s four 

digital platforms, namely Zurich Insurance Platform 

(ZIP), Zurich Click, Zurich e-claim and Zurich Alert. 

OKTOBER 2017

ZTL menggelar kampanye #YakinSehat serta acara 

media untuk mempromosikan produk kesehatannya 

Zurich Pro Care.

ZII mengadakan konferensi pers untuk 

meningkatkan kesadaran seputar empat platform 

digital Zurich yaitu Zurich Insurance Platform (ZIP), 

Zurich Click, Zurich e-claim dan Zurich Alert. 

NOVEMBER 2017

Launch of Ziaga Life Plus Product, a ZTL term ROP 

product, in partnership with Bank BTN Indonesia.

NOVEMBER 2017

Peluncuran Ziaga Life Plus, produk term ROP ZTL 

bersama dengan Bank BTN Indonesia sebagai mitra.

AUGUST 2017

A Batik Day event for Mercedes Benz Club Indonesia 

was sponsored by the ZTL Premier Advisor 

distribution channel.

ZII received the Innovation Appreciation Award 

2017 for the best product and marketing 

innovation.

AGUSTUS 2017

Acara Batik Day bersama Mercedes Benz Club 

Indonesia disponsori oleh saluran distribusi ZTL yaitu 

Premier Advisor.

ZII dianugerahi penghargaan Apresiasi Inovasi 2017 

untuk inovasi produk dan marketing yang terbaik.

DECEMBER 2017

Zurich Community Week

ZII and ZTL collaborated with Habitat for 

Humanity Indonesia, an NGO that focuses 

on building houses for people in need, to 

hold a series of activities including 

fundraising.

FEWEAS (Flood Early Warning and Early 

ZII together with ITB, IFRC, and PMI held a 

media conference to launch FEWEAS 

Citarum, an early warning flood system 

application for the Citarum river.

DESEMBER 2017

Zurich Community Week

ZII dan ZTL bekerja sama dengan Habitat 

for Humanity Indonesia, yaitu LSM yang 

membangun rumah tinggal bagi 

masyarakat yang berkebutuhan, untuk 

melakukan sejumlah kegiatan termasuk 

penggalangan dana.

ZII bersama dengan ITB, IFRC, dan PMI 

mengadakan konferensi media untuk 

meluncurkan FEWEAS Citarum, yaitu 

aplikasi sistem peringatan dini untuk risiko 

banjir sungai Citarum.

2017
Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Annual Report 2017 Zurich Indonesia Bahasa Indonesia Translation
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Pencapaian 2017 // 2017 Achievements

PENGHARGAAN ZII / ZII AWARD 

Apresiasi Inovasi Award 2017 untuk “The Best 
Product and Marketing Innovation”

Innovation Appreciation Award 2017 for “The 
Best Product and Marketing Innovation”

Penghargaan Asuransi Pilihan Nasabah Indonesia 
(IICCA) 2017 Kategori Performa Keuangan Terbaik 

untuk Perusahaan Asuransi
Warta Ekonomi

Indonesia Insurance Consumer Choice Awards
 (IICCA) 2017

Best Financial Performance General Insurance 
Company Category Warta Ekonomi

Perusahaan Asuransi Umum terbaik ke-3 2017 di 
APPARINDO Awards untuk kategori Ekuitas 

senilai Rp 200-500 milyar.
APPARINDO

3rd Best General Insurance Company 2017 at the 
APPARINDO Awards 

Equity of IDR 200-500 billion Category
APPARINDO

Perusahaan terbaik ke-4 di ajang Penghargaan Tata 
Kelola Perusahaan Indonesia ke-II 2017 (IGCG Awards 

II 2017) 
Corporate Governance Awards 

4th best company at the Indonesia Good 
Corporate Governance Awards II  (IGCG Awards 

II) 2017 
Corporate Governance Awards 
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PENGHARGAAN ZTL / ZTL AWARDS

First in Indonesia Award 2017 untuk produk Pro-Fit 8 
Kategori Dual Product Produk Dwiguna Pertama di 
Indonesia
Tras N Co Research 

First in Indonesia Award 2017 for Pro-Fit 8 product 
First Dual Product category in Indonesia
Tras N Co Research 

Indonesia Digital Innovation Award 2017 untuk Digital 
Credit Protection dan aplikasi Good Friends 
Warta Ekonomi Indonesia Digital Innovation Award 2017

Indonesia Digital Innovation Award 2017 for our 
Digital Credit Protection and Good Friends application
Warta Ekonomi Indonesia Digital Innovation Award 2017

Innovation Appreciation Awards 2017 atas CSR Mauk 
untuk Kategori Pendidikan
CSR Award Sindo 

Innovation Appreciation Awards 2017 for CSR 
Mauk for Education category
CSR Award Sindo 

IT Leadership Award 
Asia Insurance Technology Awards

IT Leadership Award 
Asia Insurance Technology Awards
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1.3  Lokasi Kegiatan  & Jaringan Pemasaran // Operational Presence & Marketing Network

Zurich Insurance Indonesia

Zurich Topas Life

Zurich Insurance Indonesia / Zurich Topas Life 
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Operational Presence & Marketing Network
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This is an exciting and meaningful period of change and opportunity 
at Zurich Indonesia, and I am personally delighted to have this 
opportunity to address our employees, agents, partners and 
customers in this Annual Report.

2017 was a year of important progress and development as we 
made some important leadership changes within the organization 
and launched our country strategy aimed at achieving our ambition 
of becoming a top 10 Personal Line and SME insurer, complemented 
by our commercial proposition.  We aim to build profitable scale and 
presence through targeted inorganic expansion to disrupt 
entrenched players.

Saat ini adalah periode perubahan dan peluang yang 
seru dan sangat berarti di Zurich Indonesia, dan 
saya pribadi senang mendapatkan kesempatan ini 
untuk berbicara langsung kepada karyawan, agen, 
mitra, dan nasabah kami dalam Laporan Tahunan ini.

Sepanjang tahun 2017 terdapat berbagai kemajuan 
dan perkembangan di mana kami melakukan 
perubahan penting pada jajaran kepemimpinan 
organisasi, juga meluncurkan country strategy yang 
bertujuan mewujudkan ambisi kami menjadi 
perusahaan ritel dan UKM 10 besar, yang didukung 
oleh proposisi komersil kami. Tujuan kami adalah 
memgembangkan keberadaan perusahaan dalam 
skala yang menguntungkan, melalui ekspansi 
anorganik yang terarah sehingga timbul disrupsi pada 
pemain yang sudah ada.

2.1  Pesan dari // Message from Christopher Franz Bendl 
       
        Country Manager
         Presiden Komisaris - President Commissioner PT Zurich Insurance Indonesia
         Presiden Direktur - President Director PT Zurich Topas Life
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We all can see the huge opportunity in front of us. Regulations, 
consumer purchasing habits and the world of technology are 
changing fast and we are in a special position to play a meaningful 
role in this customer evolution. But as in any evolution, there will be 
many losers and only a few winners and it is therefore critical for 
any successful organization to have a solid basis for action which is 
why the Zurich Group issued its new Purpose, Values & Strategy  
statement in late 2017.

This statement lays out Zurich Indonesia’s purpose (why we do what 
we do), which is to protect you; to inspire confidence; and to help 
you reach you full potential. It also lays out our values (How we will 
carry our purpose out), namely that we are one team and value the 
diversity and potential of every individual; we embrace new ideas to 
exceed our customers’ expectations; and we deliver on our promises 
and stand up for what is right. Finally, this statement lays out strategy 
(What we will do), that is to: focus on customers to improve service 
quality and customer experience; simplify, for a more agile and 
responsive organization; and innovate for better products, services 
and customer care.

Winning the hearts and minds of consumers is primarily a battle that 
will be won locally and that is why our country strategy of One 
Zurich: Growth With Purpose strategy (or 1Z-GWP) is intended to 
deliver.

1Z-GWP is a simple way to convey to our stakeholders the 
importance of collaboration between our life and general 
businesses. 1Z-GWP aims to present high-value customer-centric 
propositions to the market in an environment where employees, 
agents and distribution partners are excited, engaged and able to 
see a bright career path; where our shareholders are respected and 
earn returns commensurate with the risks we are taking.  

Kita semua dapat melihat besarnya peluang di depan kita. 
Peraturan, kebiasaan pembelian konsumen dan dunia 
teknologi berubah dengan cepat di mana kami berada dalam 
posisi khusus untuk memainkan peran yang berarti dalam 
evolusi nasabah ini. Namun, dalam setiap proses evolusi ada 
banyak pihak yang kalah  dan hanya segelintir pemenang, 
oleh karena itu setiap organisasi yang sukses wajib memiliki 
landasan yang kuat bagi tindakan yang diambil. Itulah 
sebabnya  Grup Zurich mengeluarkan pernyataan Tujuan, 
Nilai & Strategi yang baru pada akhir tahun 2017.

Pernyataan ini menjabarkan tujuan Zurich Indonesia 
(mengapa kita melakukan apa yang kita lakukan), yaitu 
memberikan Anda perlindungan; membangun kepercayaan; 
dan membantu Anda untuk mencapai potensi penuh Anda. 
Pernyataan ini juga menjabarkan nilai-nilai kita (Bagaimana 
kita akan melaksanakan tujuan kita), yaitu dalam satu tim 
yang menghargai keragaman dan potensi setiap individu; 
kami terbuka kepada ide-ide baru akan cara melampaui 
harapan nasabah kami; dan kami memenuhi janji kami serta 
membela apa yang benar. Terakhir, pernyataan ini 
menjabarkan strategi kami (Apa yang akan kita lakukan), 
yaitu: fokus pada nasabah (focus on customers), untuk 
meningatkan kualitas layanan dan pengalaman nasabah; 
penyederhanakan (simplify) agar organisasi menjadi lebih 
gesit dan responsif; dan berinovasi (innovation) untuk 
produk, layanan, dan layanan nasabah yang lebih baik.

Pada dasarnya, memenangkan hati dan pikiran konsumen 
adalah pertempuran yang akan dimenangkan secara lokal 
dan itulah maksud dan tujuan dari strategi negeri kami yaitu 
One Zurich: Growth With Purpose (atau 1Z-GWP).

1Z-GWP adalah cara sederhana untuk menyampaikan 
kepada para pemangku kepentingan kami pentingnya 
kolaborasi antara bisnis asuransi jiwa dan bisnis asuransi 
umum kami. 1Z-GWP bertujuan  untuk dapat menyajikan 
proposisi bernilai tinggi yang berfokus pada nasabah (high 
value, customer-centric proposition). Hal ini dilakukan di 
lingkungan karyawan, agen, dan mitra distribusi yang 
bersemangat dan memiliki keterlibatan tinggi  serta dapat 
melihat jalur karier yang cerah; dan dimana pemegang 

saham kami dihormati dan mendapatkan hasil yang sepadan 
dengan risiko yang kami ambil.
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Growing our customer reach

We have an incredible to opportunity to maximize our existing 
partnerships with Bank Mayapada, Bank BTN and our broker and 
travel agency partners. In addition, we have significant 
opportunity to scale up and broaden our Agency and Premier 
Advisor channels by ensuring a greater focus on business quality. 
Finally, we will develop additional bank and digital channels to 
efficiently reach our targeted Indonesian customers.

Mengembangkan jangkauan pelanggan kami

Kami memiliki kesempatan yang luar biasa untuk 
memaksimalkan kemitraan yang ada bersama Bank 
Mayapada, Bank BTN, mitra broker dan agen perjalanan 
kami. Selain itu, kami memiliki peluang signifikan untuk 
meningkatkan dan memperluas Agensi dan Premier Advisor 
kami dengan memastikan fokus yang lebih besar pada kualitas 
bisnis. Terakhir, kami akan mengembangkan bank dan lini 
digital tambahan agar secara efisien dapat menjangkau target 
nasabah kami di Indonesia.

Seeking operational agility 

We have taken several important steps to simplify the way that 
customers engage us through greater focus on digitizing our 
processes and workflows and we are beginning to measure and 
improve our customer and employee engagement through the 
systematic usage of Net Promoter Score (NPS)  and the inculcation 
of a “close the loop” mindset.

Improve our cost competitiveness & control environment

We are pursuing many ways to improve both sales and service spend 
to ensure that we make decisions based on expected outcomes with 
the aim of continuous improvement.  Likewise, we recognize that 
in an increasingly complex and regulated market, we need to invest 
in our control environment to give confidence to all our stakeholders 
that we will be a reliable counterparty for the long run. 

Menuju ketangkasan operasional

Kami telah mengambil sejumlah langkah penting untuk 
menyederhanakan cara nasabah berinteraksi dengan kami, 
dengan  proses dan alur kerja kami yang semakin 
didigitalisasi, dan keterlibatan nasabah dan karyawan kami 
telah mulai diukur dan ditingkatkan melalui penggunaan 
sistematis Net Promoter Score (NPS) dan penerapan pola 
pikir "close the loop".

Biaya yang semakin bersaing & peningkatan lingkungan 
pengendalian

Kami mengupayakan peningkatan penjualan maupun 
efisiensi biaya layanan (service spend) dengan berbagai cara 
untuk memastikan bahwa keputusan kami dibuat 
berdasarkan hasil yang diharapkan, dengan tujuan adanya 
perbaikan yang berkelanjutan. Demikian juga, kami sadar 
bahwa pasar yang semakin kompleks dan teregulasi ini 
menumbuhkan kebutuhan untuk berinvestasi dalam 
lingkungan pengendalian kami agar dapat memberikan 
keyakinan kepada semua pemangku kepentingan bahwa 
kami adalah mitra yang dapat diandalkan  secara jangka 
panjang. 
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People leadership

We have begun to broaden our leadership teams where required 
and strengthen our performance-driven culture commensurate with 
our long-term ambition for this market. We want to make Zurich 
Indonesia a place where smart, ambitious and dedicated young 
Indonesians can grow professionally and develop their careers for 
the long-term.  We will look to attract people who will work more 
collaboratively in driving our digital strategy and support our efforts 
to promote sales professionalism (e.g. Million Dollar Round Table, 
Premier Advisors) and who possess important skill sets such as 
digital, takaful and actuarial. We have also made important strides 
to diversify and strengthen the Boards of Commissioners in our 
regulated entities. 

Kepemimpinan SDM

Tim kepemimpinan kami sudah mulai diperluas sesuai 
kebutuhan usaha, demikian pula kami telah menguatkan 
budaya perusahaan yang berbasis kinerja, sejalan dengan 
ambisi jangka panjang kami di pasar ini. Kami ingin 
menjadikan Zurich Indonesia tempat di mana anak muda 
Indonesia yang cerdas, ambisius dan berdedikasi dapat 
tumbuh secara profesional dan mengembangkan karir 
mereka secara jangka panjang. Kami akan berupaya untuk 
menarik orang-orang yang bekerja lebih kolaboratif dalam 
mendorong strategi digital kami dan dapat mendukung 
upaya kami untuk mempromosikan profesionalisme 
penjualan (misalnya Million Dollar Round Table, Premier 
Advisors) dan yang memiliki keahlian penting seperti digital, 
takaful, dan aktuaris. Kami juga telah mengambil langkah 
penting untuk mendiversifikasi dan memperkuat Dewan 
Komisaris dalam entitas kami yang patuh terhadap peraturan.

Community engagement

Finally as we look to manifest our values in the midst of the people’s 
lives, we will take more steps to work closer with like-minded 
organizations, like Habitat for Humanity, where our employees have 
been directly involved emotionally, financially and time-wise in 
helping to improve the lives and futures of Indonesians.

If we are relentless in pursuing the above objectives, I am confident 
that we will deliver stakeholder confidence and shareholder returns. 

Keterlibatan dengan masyarakat

Pada akhirnya, sesuai niat kami untuk mewujudkan nilai-nilai 
kami di tengah kehidupan masyarakat, kami akan 
mengambil langkah lebih banyak lagi untuk bermitra 
dengan organisasi yang memiliki nilai yang sama seperti 
Habitat for Humanity, di mana karyawan kami telah 
melibatkan diri langsung secara emosional dan finansial 
maupun dengan memberikan waktu mereka untuk 
meningkatkan kehidupan dan masa depan masyarakat 
Indonesia.

Jika tujuan di atas ini terus kami kejar tanpa henti, saya yakin 
bahwa kami akan mendapatkan kepercayaan pemangku 
kepentingan dan memberikan manfaat bagi pemegang saham.

Chris Bendl
Country Manager

Facebook: bendl68 
Twitter: @chrisbendl   

Instagram: chris.bendl 
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Dear shareholders,

2017 has been a key stepping stone in our journey to become 
the best Joint Venture general insurance insurance company in 
Indonesia, and we are proud to say that we finished the year on 
a strong note in all aspects of our operation.  

In terms of Gross Weighted Premium, Zurich Insurance 
Indonesia grew by 12% during the year, triple the average 
industry rate of 4%, with growth happening in all of our business 
channels. Our broker business grew by 28%, the agency business 
by 29%, and our travel agent business by 43.9%. 

These good top line results were complemented by good bottom 
line results. Despite our high growth, our expenses were 2.7% 
lower than planned, and we achieved a loss ratio of 42.6%, 
below our planned threshold of 47.6%. As a result, our Business 
Operating Profit in 2017 was 26% better than budget. 

Our  success in 2017 was driven by our strategy of putting 
customers at the heart of everything we do. In order to do so, 
we continuously listened and responded to our customers’ 
demands, then used these insights to improve our propositions 
and services toward making our customers’ lives easier.

Among others, we acknowledge the need for increased speed 
and stronger digital presence in our operations. To meet this 
need, in 2017 we launched the “Zurich Insurance Platform” 
application. This app enables our intermediaries to give auto 
insurance quotes quickly and independently of Zurich’s sales 
offices. Our customers can get quotations, pay premiums and 
receive e-policies instantly from their preferred partner, 
eliminating waiting times for order acceptance and policy 
issuance from us. Going forward, the Zurich Insurance Platform 
will be extended for our property products as well.

Pemegang saham yang terhormat,

Tahun 2017 merupakan batu loncatan penting dalam 
perjalanan kami menjadi perusahaan asuransi umum 
patungan terbaik di Indonesia, dan kami bangga dapat 
mengatakan bahwa kami telah menyelesaikan tahun ini 
dalam posisi yang kuat di semua aspek operasi kami.

Dalam hal Gross Weighted Premium, Zurich Insurance 
Indonesia tumbuh sebesar 12% dari tahun sebelumnya, 
atau sebesar 3 kali dari rata-rata pertumbuhan industri 
asuransi  umum yang tumbuh sebesar 4%, di mana semua 
saluran bisnis kami mengalami pertumbuhan. Bisnis broker 

kami tumbuh sebesar 28%, agensi sebesar 29%, dan bisnis 
agen perjalanan kami sebesar 43,9%.

Kinerja top line yang bagus ini juga didukung oleh kinerja 
bottom line yang baik. Meskipun pertumbuhan tercatat 
tinggi, pengeluaran tercatat lebih rendah dari yang 
direncanakan sebesar  2,7%, dan kami juga dapat 
mempertahankan rasio kerugian kami di level 42,6%, di 
bawah ambang 47,6% yang ditetapkan dalam rencana. Hasil 
tersebut, Laba Operasional Bisnis kami di 2017 tercatat 26% 
lebih baik dari rencana.

Keberhasilan kami pada tahun 2017 didorong oleh strategi 
kami untuk menempatkan nasabah sebagai pusat dari semua 
yang kami lakukan, dan untuk itu kami terus mendengarkan 
dan menanggapi permintaan nasabah kami. Informasi tersebut 
kemudian digunakan untuk meningkatkan proposisi dan 
layanan kami hingga dapat mempermudah hidup nasabah 
kami.

Antara lain, kami sadar akan kebutuhan mempercepat proses 
kerja, juga akan  kehadiran digital yang lebih kokoh. Untuk 
menjawab tututan ini, Zurich Insurance Indonesia telah 
meluncurkan aplikasi "Zurich Insurance Platform". Aplikasi 
ini mendukung perantara kami untuk memberikan quote 
untuk  asuransi mobil dengan cepat dengan tidak bergantung 
kepada kantor pemasaran Zurich. Nasabah kami 
dimungkinkan untuk mendapatkan kutipan harga, membayar 
premi dan menerima e-policy langsung dari mitra pilihan 
mereka, tanpa harus tunggu penerimaan pesanan (order 
acceptance) dan penerbitan kebijakan dari perusahaan 
asuransi. Ke depan, Zurich Insurance Platform akan 
dikembangkan agar juga mencakup produk properti kami.

2.2  Pesan dari Dewan Direktur ZII // Message from the ZII Board of Directors
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We also extended Zurich Action and Promises 250, our unique 
service proposition, to our Travel business. In this proposition, 
we pledged to give a voucher valued at Rp 250,000 whenever 
we break our promises at any customer touch point during travel 
claim process, a program that been well received by our 
intermediaries and customers. In 2017, we processed 5,647 travel 
insurance claims with an extremely low error rate of 0.053%, a 
testament to our obsession with excellence.

For our customers, we also launched several new products such 
as the refreshed Zurich Business Guard, Zurich Prime, Zurich 
Privacy Protection (cyber) and a key product called Zurich 
Accident Solution. The new propositions will complement our 
existing offerings in order to better serve customers.

We are also honored that in 2017, Zurich Insurance Indonesia 
received several prestigious awards. Zurich Insurance Indonesia 
was named third best GCG company by the Indonesia Good 
Corporate Governance Awards, the second best insurance 
company by Economic Review, third best general insurance 
company by APPARINDO (Indonesia Broker Association), and 
lastly the best insurance company by ASITA (Indonesia Tour and 
Travel Company Association).

All of these results were achieved through the hard work of our 
employees, support from our partners, and customers’ trust. 
Thanks to the above, we believe we are in a strong position to 
face 2018. We look forward to continuously serving and 
protecting the people of Indonesia as one of its top general 
insurance companies.

Kami juga memperkenalkan Zurich Action and Promises 250, 
proposisi layanan unik kami, di dalam bisnis Perjalanan kami. 
Dalam proposisi ini,  kami memberikan voucher gratis 
sebesar Rp 250.000,00 setiap kali terdapat komitmen yang 
tidak sempurna dilaksanakan di seluruh titik kontak 
nasabah selama proses klaim berjalan. Program ini telah 
diterima dengan baik oleh perantara dan nasabah kami. 
Pada tahun 2017 kami telah memproses 5.647 klaim 
asuransi perjalanan dengan tingkat deviasi yang sangat 
minim yaitu 0.053%, suatu bukti nyata akan obsesi kami 
memberikan layanan yang unggul.

Bagi nasabah kami, kami juga meluncurkan beberapa produk 
baru seperti produk Zurich Business Guard yang telah 
diperbarui, Zurich Prime, Zurich Invasion protection (cyber) 
dan Zurich Accident Solution yaitu salah satu produk utama 
kami yaitu. Proposisi baru tersebut melengkapi penawaran 
kami yang ada kepada nasabah kami agar dapat melayani 
mereka dengan lebih baik lagi.

Kami juga merasa terhormat bahwa pada tahun 2017 Zurich 
Insurance Indonesia menerima beberapa penghargaan 
bergengsi. Termasuk di antaranya ZII diakui sebagai GCG 
terbaik ke-3 pada ajang Indonesia Good Corporate 
Governance Awards, perusahaan asuransi terbaik kedua oleh 
Economic Review, perusahaan asuransi umum terbaik ketiga 
oleh APPARINDO (Asosiasi Pialang Indonesia) dan terakhir 
perusahaan asuransi terbaik oleh ASITA (Asosiasi Perusahaan 
Tur dan Perjalanan Indonesia).

Seluruh hasil ini tercapai melalui kerja keras karyawan kami, 
dukungan dari mitra kami dan kepercayaan yang diberikan 
nasabah kami. Dengan demikian, kami percaya bahwa kami 
berada dalam posisi yang kuat untuk menghadapi tahun 
2018 dan selanjutnya.  Kami berharap dapat terus melayani 
dan melindungi  masyarakat Indonesia sebagai salah satu 
perusahaan asuransi umum teratas di negara ini.
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Dear shareholders,

We are pleased to report that the year 2017 has been another 
good year of growth for Zurich Topas Life (‘ZTL’) as the company 
surpassed growth during the prior year. This was against a 
backdrop of a variety of challenges and sluggish growth within 
the life insurance industry where total premium growth 
remained subdued (9.6% y-o-y). Our performance benefitted 
from the actions taken to drive returns as mentioned in our 
previous letter to shareholders. We managed to grow our agency 
business  Annual Premium Equivalent (APE) by 49% year-on-year 
in 2017 resulting in a 65% contribution to the company’s overall 
APE. Our bancassurance business too performed well, recording 
a growth in APE of 46% compared to prior year. Complementing 
this top line growth, Zurich focused on the sustainability of the 
business and on building long term  shareholder value by taking 
care of customers, training and motivating employees and taking 
care of our communities.

With the new appointment of a Country Manager in 2017, our 
Life and General insurance businesses have come closer together 
especially with the formulation of our strategy ‘One Zurich: 
Growth with Purpose’. This provides us with an advantage and 
to accomplish that we have in place a forward-looking growth 
plan with the right leaders to execute it. 

We have continued to invest in and develop our agency business 
to better serve our customers through selective recruitment. Our 
network of agents is spread across Indonesia with over 4,000 
agents nationwide supported by sales offices and General 
Agency offices. Targeted training and development programs 
for agents focussing on product knowledge, supported by 
improvements in operational capabilities using technology and 
digital tools, have aided the sales process. This has also helped 
accelerate growth with an increase in active agent numbers 
throughout the year with number of active agents at an all-time 
high in December 2017. We expect this trend to continue as we 
focus on professionalizing our agency force.

Pemegang Saham yang terhormat,

Kami senang melaporkan bahwa pada tahun 2017, Zurich 
Topas Life ('ZTL') tumbuh dengan baik, bahkan melampaui 
pertumbuhan dari tahun sebelumnya. Hal ini 
dilatarbelakangi berbagai tantangan serta lambannya 
pertumbuhan industri asuransi, dengan total premi yang 
tumbuh lesu (9,6% y-o-y). Kinerja kami didukung dari 
tindakan yang diambil untuk mendorong laba, sebagaimana 
dijelaskan dalam surat kami sebelumnya kepada para 
pemegang saham. Sepanjang tahun 2017 kami berhasil 
meningkatkan Annual Premium Equivalent (APE) bisnis 
agensi kami sebesar 49% dari tahun ke tahun, sehingga 
memberikan kontribusi sebesar 65% terhadap APE 
perusahaan secara keseluruhan. Bisnis bancassurance kami 
juga mencapai kinerja yang baik, mencatat pertumbuhan 
APE sebesar 46% dibandingkan tahun sebelumnya. 
Melengkapi pertumbuhan top line tersebut, Zurich juga 
fokus pada keberlanjutan bisnis serta pembangunan nilai 
jangka panjang bagi pemegang saham (shareholder value) 
dengan cara mempedulikan nasabah, melatih dan 
memotivasi karyawan, serta menjaga komunitas kami.

Penunjukan Country Manager yang baru pada tahun 2017 

telah menjadikan hubungan antara perusahaan asuransi jiwa 
dan asuransi umum kami semakin erat, dengan perumusan 
strategi kami yaitu 'One Zurich: Growth with Purpose' (‘Satu 
Zurich, Tumbuh dengan Tujuan’). Strategi tersebut 
memberikan kami keuntungan bersaing dan untuk mencapai 
strategi tersebut kami telah menerapkan rencana 
pertumbuhan ke depan dibarengi adanya pemimpin yang 
tepat untuk menjalankannya.

Kami terus berinvestasi untuk  mengembangkan bisnis agen 
kami melalui perekrutan yang selektif agar dapat melayani 
nasabah dengan lebih baik. Jaringan tenaga pemasar kami 
kini tersebar di seluruh Indonesia, mencakup lebih dari 4.000 
agen di seluruh nusantara, dan didukung penuh oleh kantor 
pemasaran serta kantor keagenan yang memadai. Program 
pelatihan dan pengembangan tenaga pemasar dilakukan 
secara terpadu dan menitikberatkan pada pengetahuan akan 
produk perusahaan; dan didukung pula oleh peningkatan 
kapabilitas operasional yang berkesinambungan melalui 
pemanfaatan teknologi dan alat digital untuk semakin 
mempermudah proses penjualan. Hal ini juga telah 
membantu mempercepat pertumbuhan jumlah agen aktif 
dimana agen aktif yang dimiliki perusahaan di bulan 
Desember 2017 mencapai angka tertinggi dalam sejarah 
perusahaan. Kami memperkirakan tren ini akan berlanjut 
seiring dengan fokus perusahaan pada peningkatan 
profesionalisme tenaga pemasar.

2.3  Pesan dari Dewan Direktur ZTL // Message from the ZTL Board of Directors
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The growth in our bancassurance business was bolstered with 
increasing sales from two of our existing bank partners, PT Bank 
Tabungan Negara (Persero), Tbk. ('BTN')  and PT Bank Mayapada 
Internasional, Tbk. ('BMI') and PT Bank Mayapada International 
(‘BMI’). As we continue to cement our relationships further 
with new product offerings, we have also launched new 
partnerships in 2017 for Credit Life products with Investree and 
PT Mitra Pinasthika Mustika Finance (MPM Finance).

Our capital management reflects a prudent approach where both 
liquidity and solvency buffers ensure stability for the growing 
business and regulatory compliance. Our Risk Based Solvency 
levels remained robust throughout the year (RBC ratio 1078% 
as at December 2017) thanks to the continued support of the 
shareholders.

Throughout the year we rolled out several exciting new products 
and have made improvements around customer experience. In 
the Mid-year, we launched Zurich Investa Plus, a product with 
multiple features: protection, investment fund development, a 
loyalty bonus with single premium and flexibility in top-up 
payments. Zurich Proteksi-8 and Zurich ProCare launched later 
were a return-on-premium term life product and health product 
respectively. Our unit link product, Profit-8, with its unique 
offering for different customer needs has continued to be 
popular with its guaranteed return benefit and potential 
investment gains.

We have continued to involve ourselves with our communities 
through various programs throughout the year. In support of 
OJK’s Financial Literacy and Inclusion program, we conducted 
several activities educating the community on benefits of 
insurance and protection both online and with in-class sessions. 
In giving back to the community, we partnered with Habitat for 
Humanity, where we raised funds and with enthusiastic support 
from our staff, were directly involved in building houses and 
supporting a public library in the Tangerang area. We also held 
a campaign  #LekatkanKebersamaan  in which we donated and 
held an enjoyable event with the orphans in Yayasan Sayap Ibu. 
In line with the launch of Zurich ProCare, we launched a 
campaign #YakinSehat (#HealthyForSure) focused on raising 
awareness of a healthy lifestyle as prevention against 
non-infectious diseases. 

Pertumbuhan bisnis bancassurance kami didorong oleh 
kenaikan penjualan dari kedua mitra bank kami, PT Bank 
Tabungan Negara (Persero), Tbk. ('BTN')  dan PT Bank 
Mayapada Internasional, Tbk. ('BMI') Seiring diperkuatnya 
hubungan tersebut melalui penawaran produk yang baru, 

kami  juga menggandeng mitra baru pada tahun 2017 untuk 
produk Credit Life, yaitu Investree dan PT Mitra Pinasthika 
Mustika Finance (MPM Finance).

Cara kami mengelola modal mencerminkan pendekatan yang 
berkehati-hatian (prudent), di mana adanya likuiditas dan 
solvabilitas yang lebih dari cukup (buffer) untuk  memastikan 
kestabilan bisnis yang sedang tumbuh ini, juga memastikan 
kepatuhan terhadap peraturan. Tingkat Solvabilitas Berbasis 
Risiko kami tetap kuat sepanjang tahun (rasio RBC sebesar 
1078% pada bulan Desember 2017) berkat dukungan yang 
terus diberikan oleh para pemegang saham.

Sepanjang tahun, kami meluncurkan berbagai produk baru 
yang menarik dan semakin meningkatkan pengalaman 
nasabah. Pada pertengahan tahun, kami meluncurkan 
produk Zurich Investa Plus yang memiliki beberapa fitur: 
perlindungan, pengembangan dana investasi, bonus loyalitas 
dengan premi tunggal serta skema pembayaran top-up yang 
fleksibel. Selanjutnya peluncuran Zurich Proteksi-8 dan Zurich 
Pro-Care, masing-masing sebagai produk asuransi jiwa term 
life dengan fitur return-on-premium dan produk kesehatan. 
Produk unit link Profit-8 kami terus menjadi popular dengan 
memberikan penawaran yang unik bagi berbagai kebutuhan 
nasabah, termasuk keuntungan  guaranteed return serta 
adanya potensi keuntungan investasi.

Kami terus melibatkan diri dengan masyarakat melalui 
berbagai program sepanjang tahun. Dalam rangka 
mendukung program Literasi Keuangan dan Inklusi dari OJK, 
kami menyelenggarakan berbagai kegiatan untuk mendidik 
masyarakat akan keuntungan asuransi dan perlindung, baik 
secara online maupun melalui sesi di kelas (in-class). Dalam 
upaya memberikan kontribusi kepada masyarakat kami 
menjalin kemitraan dengan Habitat for Humanity, di mana 
kami mengumpulkan dana dan, dibekali dukungan antusias 
dari staf kami, turut serta dalam membangun rumah dan 
mendukung perpustakaan umum di daerah Tangerang. Kami 
juga mengadakan kampanye #LekatkanKebersamaan dimana 
kami menyumbangkan dan mengadakan acara yang 
menyenangkan bagi anak-anak yatim di bawah naungan 
Yayasan Sayap Ibu. Sejalan dengan peluncuran Zurich 
Pro-Care, kami meluncurkan kampanye #YakinSehat 
(#HealthyForSure) yang berfokus pada peningkatan 
kesadaran akan gaya hidup sehat sebagai upaya pencegahan 
terhadap penyakit tidak menular.
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Strong progress was made with technology and innovation to 
better support our products and services. The establishment of 
business analytics and a data warehouse help provide up-to-date 
business information, enabling us to analyze our customers’ 
needs in a more effective way. Our Zurich Pro front-end 
application was made even better by simplifying the 
underwriting forms and rules and introducing straight-through 
processing for new business enabling a simpler customer 
experience.

 In closing, we believe we have established a solid base for 2018 
as we continue to invest and grow our distribution channels and 
continue work on improving our services through innovation 
and simplification. We would like to thank all our employees for 
the hard work and our shareholders for the continuous support 
as we aim to build a profitable and sustainable business presence 
with a promising future. 

Kemajuan yang baik ini tercapai melalui pemanfaatan 
teknologi dan inovasi untuk mendukung produk dan layanan 
kami. Pendirian bisnis analitik dan data warehouse 
memberikan informasi bisnis terkini agar dapat menganalisis 
kebutuhan nasabah kami dengan lebih efektif. Aplikasi 
front-end Zurich Pro kami semakin baik dengan 
penyederhanaan formulir dan aturan underwriting serta 
dimulainya pemrosesan langsung untuk bisnis baru 
(straight-through processing), sehingga nasabah menikmati 
proses yang lebih ringkas.

Sebagai penutup, kami percaya telah membentuk landasan 
yang kuat untuk tahun 2018 dengan adanya investasi dan 
pengembangan pada saluran distribusi kami, serta upaya 
kami untuk meningkatkan layanan melalui inovasi dan 
penyederhanaan. Kami ingin berterima kasih kepada semua 
jajaran karyawan atas kerja keras mereka, juga kepada 
pemegang saham kami atas dukungannya kepada kami 
dalam upaya mengembangkan kehadiran usaha yang 
mampu memberikan keuntungan secara berkelanjutan, demi 
masa depan yang menjanjikan.

Pemegang Saham yang terhormat,

Kami senang melaporkan bahwa pada tahun 2017, Zurich 
Topas Life ('ZTL') tumbuh dengan baik, bahkan melampaui 
pertumbuhan dari tahun sebelumnya. Hal ini 
dilatarbelakangi berbagai tantangan serta lambannya 
pertumbuhan industri asuransi, dengan total premi yang 
tumbuh lesu (9,6% y-o-y). Kinerja kami didukung dari 
tindakan yang diambil untuk mendorong laba, sebagaimana 
dijelaskan dalam surat kami sebelumnya kepada para 
pemegang saham. Sepanjang tahun 2017 kami berhasil 
meningkatkan Annual Premium Equivalent (APE) bisnis 
agensi kami sebesar 49% dari tahun ke tahun, sehingga 
memberikan kontribusi sebesar 65% terhadap APE 
perusahaan secara keseluruhan. Bisnis bancassurance kami 
juga mencapai kinerja yang baik, mencatat pertumbuhan 
APE sebesar 46% dibandingkan tahun sebelumnya. 
Melengkapi pertumbuhan top line tersebut, Zurich juga 
fokus pada keberlanjutan bisnis serta pembangunan nilai 
jangka panjang bagi pemegang saham (shareholder value) 
dengan cara mempedulikan nasabah, melatih dan 
memotivasi karyawan, serta menjaga komunitas kami.

Penunjukan Country Manager yang baru pada tahun 2017 

telah menjadikan hubungan antara perusahaan asuransi jiwa 
dan asuransi umum kami semakin erat, dengan perumusan 
strategi kami yaitu 'One Zurich: Growth with Purpose' (‘Satu 
Zurich, Tumbuh dengan Tujuan’). Strategi tersebut 
memberikan kami keuntungan bersaing dan untuk mencapai 
strategi tersebut kami telah menerapkan rencana 
pertumbuhan ke depan dibarengi adanya pemimpin yang 
tepat untuk menjalankannya.

Kami terus berinvestasi untuk  mengembangkan bisnis agen 
kami melalui perekrutan yang selektif agar dapat melayani 
nasabah dengan lebih baik. Jaringan tenaga pemasar kami 
kini tersebar di seluruh Indonesia, mencakup lebih dari 4.000 
agen di seluruh nusantara, dan didukung penuh oleh kantor 
pemasaran serta kantor keagenan yang memadai. Program 
pelatihan dan pengembangan tenaga pemasar dilakukan 
secara terpadu dan menitikberatkan pada pengetahuan akan 
produk perusahaan; dan didukung pula oleh peningkatan 
kapabilitas operasional yang berkesinambungan melalui 
pemanfaatan teknologi dan alat digital untuk semakin 
mempermudah proses penjualan. Hal ini juga telah 
membantu mempercepat pertumbuhan jumlah agen aktif 
dimana agen aktif yang dimiliki perusahaan di bulan 
Desember 2017 mencapai angka tertinggi dalam sejarah 
perusahaan. Kami memperkirakan tren ini akan berlanjut 
seiring dengan fokus perusahaan pada peningkatan 
profesionalisme tenaga pemasar.
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Christopher Franz Bendl 

Country Manager, Presiden Komisaris, 
Presiden Direktur
Kewarganegaraan : Kanada

Christopher Franz Bendl, seorang warga negara Kanada, lahir 
pada tanggal 18 Desember 1968. Beliau bergelar MBA di 
Universitas Queen, Kanada, dan sudah mendapatkan 
sertifikasi Manajemen Risiko Perusahaan Perasuransian 
tingkat 5 yang diberikan oleh Asosiasi Ahli Manajemen 
Asuransi Indonesia (AAMAI). Beliau ditunjuk sebagai Country 
Manager Zurich Indonesia pada tanggal 29 September 2017, 
Presiden Direktur PT Zurich Topas Life pada tanggal 8 
September 2017, serta Presiden Komisaris PT Zurich 
Insurance Indonesia sejak tanggal 2 November 2017. Beliau 
memiliki pengalaman lebih dari 20 tahun pada industri 
keuangan dan asuransi. Sebelum bergabung dengan Zurich, 
beliau berkarir di PT Manulife Aset Management Indonesia, 
Manulife Financial Plans Philippines, AIG Life Indonesia, Alico 
AIG Life (Gulf) Sharjah United Arab Emirates, American 
International Assurance Malaysia, Avrist Assurance 
Indonesia, dan PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia. Beliau 
berhasil meraih penghargaan dari AON Hewitt pada tahun 
2015 atas Advancement of Women in the Workplace dan 
penghargaan DFATD dari Pemerintah Kanada pada tahun 
2015 atas Proyek Pengembangan Jumlah dan Kualitas 
Aktuaris di Indonesia. 

Country Manager, President Commissioner, 
President Director  
Nationality: Canadian

Christopher Franz Bendl, a Canadian citizen, was born on 18
December 1968. He is an MBA graduate from Queen’s 
University, Canada, and has obtained Grade 5 Risk Management 
for Insurance Company Certification from Indonesian Insurance 
Management Expert Association (AAMAI). He was appointed 
Country Manager Zurich Indonesia on 29 September 2017, 
President Director of PT Zurich Topas Life on 8 September 2017, 
and President Commissioner of PT Zurich Insurance Indonesia 
since 2 November 2017. He has more than 20 years of 
experience in the finance and insurance industries. Prior to 
joining Zurich, he had a career in PT Manulife Aset Management 
Indonesia, Manulife Financial Plans Philippines, AIG Life 
Indonesia, Alico AIG Life (Gulf) Sharjah United Arab Emirates, 
American International Assurance Malaysia, Avrist Assurance 
Indonesia and PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia. He received 
an award from AON Hewitt in 2015 for the Advancement of 
Women in the Workplace and a DFATD award from the 
Government of Canada in 2015 on the Number and Quality of 
Actuary Development Project in Indonesia. 

3.1 Country Manager Profile
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Randy Pangalila

Komisaris Independen
Kewarganegaraan : Indonesia

Randy Pangalila, seorang warga negara Indonesia, lahir di 
Medan pada tanggal 20 Februari 1967. Beliau mendapatkan 
gelar Sarjana Tekhnik dari Institut Sains dan Teknologi 
Nasional, Jakarta, dan telah menyelesaikan studi Master 
bisnis administration di Universitas National di San Diego. 
Beliau sudah berpengalaman di Industri Keuangan. Pada 
tanggal 16 Juni 2017, beliau dinyatakan lulus uji kemampuan 
dan kepatutan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai 
Komisaris Independen Perusahaan.

Independent Commissioner
Nationality : Indonesian

Randy Pangalila, an Indonesian citizen, was born in Medan, on 
20 February 1967. He holds a Bachelor’s degree in Science 
(Mechanical Engineering) from National Institute of Science and 
Technology, Jakarta and finished his Master of Business 
Administration studies at National University, San Diego. He is 
experienced in the field of Financial Services. On 16 June 2017, 
he passed the fit and proper test held by the Financial Service 
Authority (OJK) as an Independent Commissioner of the 
Company.

3.4  Profil Manajemen ZII // ZII Management Profile

Dewan Komisaris ZII // ZII Board of Commissioners



24    25 Annual Report 2017 Zurich Indonesia

Silvia Lestari Mawar Harum Rimba

Komisaris Independen
Kewarganegaraan : Indonesia

Silvia Lestari Mawar Harum Rimba, warga negara Indonesia, 
lahir di Sibolga pada 2 Juni 1956. Beliau lulus dari 
Universitaet zu Koeln, Jerman, jurusan Administrasi Bisnis. 
Beliau memulai karir profesionalnya di PT BASF Indonesia dari 
tahun 1986 sampai tahun 1991. Pada tahun 1991 sampai 
tahun 1997, beliau adalah direktur Keuangan PT Zurich 
Insurance Indonesia. Beliau mendirikan sebuah sekolah di 
tahun 2010, dan mengatur seluruh kebutuhan 
administrasinya sampai sekarang. Saat ini, beliau adalah 
Komisaris Independen PT Zurich Insurance Indonesia.

Independent Commissioner
Nationality : Indonesian

Silvia Lestari Mawar Harum Rimba, Indonesian citizen, was born 
in Sibolga on 2 June 1956. She graduated from Universitaet zu 
Koeln, Germany, majoring in Business Administration. She started 
her professional career at PT BASF Indonesia, from 1986 until 
1991. From 1991 to 1997, she was Finance Director of PT Zurich 
Insurance Indonesia. She founded a school in 2010, and until 
today manages its entire administration. Currently, she is an 
Independent Commissioner of PT Zurich Insurance Indonesia.
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Philippe Jean Yves Danielski

Presiden Direktur
Kewarganegaraan : Prancis

Philippe Jean Yves Danielski menjabat sebagai Presiden 
Direktur PT Zurich Insurance Indonesia sejak Juni 2015. 

President Director
Nationality : French

Philippe Jean Yves Danielski has served as President Director of PT 
Zurich Insurance Indonesia since June 2015.

Hassan Abdul Karim

Direktur
Kewarganegaraan : Inggris

Hassan Abdul Karim adalah warga negara Inggris, lahir pada 
tanggal 28 Januari 1980. Beliau lulus dari Universitas Essex 
di Inggris. Sebelum bergabung di PT Zurich Insurance 
indonesia, beliau adalah Manager tehnik Underwriting di 
Zurich Insurance Company yang berada di Hong Kong. 

Director
Nationality : British

Hassan Abdul Karim is a British citizen, born on 28 January 1980. 
He Graduate from the University of Essex in the United Kingdom. 
Prior to joining PT Zurich Insurance Indonesia, he was the 
underwriting Technical Manager at Zurich Insurance Company 
located in Hong Kong.

Direksi ZII // ZII Board of Directors
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Wirahadi Suryana Jatiputra

Direktur
Kewarganegaraan : Indonesia

Wirahadi Suryana Jatiputra, seorang warga negara 
Indonesia, lahir di Jakarta pada tanggal 19 Maret 1970. 
Beliau memulai karirnya di Zurich Indonesia pada tahun 
1992 sebagai staf underwriting. Beliau kemudian menjadi 
direktur pada bulan November tahun 2011. Dengan 
pengalaman 21 tahun di dunia asuransi, fokus bisnis beliau 
adalah pada korporasi dan bisnis komersial, serta manajemen 
kantor-kantor penjualan PT Zurich Insurance Indonesia. 

Director
Nationality : Indonesian

Wirahadi Suryana Jatiputra, an Indonesian citizen, was born in 
Jakarta on 19 March 1970. He started his career at Zurich 
Indonesia in 1992 as an underwriting staff. He later become a 
Director in November 2011. With 21 years of experience in the 
insurance industry, his business focus is on corporate and 
commercial business as well as the management of PT Zurich 
Insurance Indonesia’s sales offices.
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Hilman Pola Raya Simanjuntak

Direktur
Kewarganegaraan : Indonesia

Hilman Pola Raya Simanjuntak, seorang warga Indonesia, 
lahir di Bogor pada tanggal 6 Oktober 1975. Beliau lulus 
dari Universitas Pajajaran dengan jurusan Akuntansi, dan 
mendapatkan gelar Executive MBA-nya dari IPMI 
International Business School. Beliau terdaftar sebagai 
akuntan dari Kementrian Keuangan, Akuntan Resmi, 
Insurance Associate dari Institut Asuransi Malaysia (AMII) 
dan Ajun Ahli Asuransi Indonesia Kerugian (AAAIK). 
Memiliki pengalaman lebih dari 15 tahun, kebanyakan di 
bidang keuangan dari perusahaan asuransi. Beliau memulai 
karirnya sebagai seorang auditor bersama Deloitte dan 
pindah ke Ernst & Young. Karirnya di dunia asuransi dimulai 
di tahun 2004 bersama asuransi Astra dimana beliau 
bekerja selama 7 tahun dengan posisi terakhir sebagai 
Kepala Departemen Akuntansi & Pajak. Di tahun 2011, 
beliau bergabung bersama Mandiri AXA General Insurance 
sebagai Financial Controller dan bekerja selama 3 tahun 
sebagai bagian dari tim manajemen yang mendirikan 
perusahaan ini. Beliau kemudian bergabung bersama Zurich 
di tahun 2015, dan bekerja sebagai Chief Financial Officer 
di perusahaan yang bermarkas di Swiss ini.

Director
Nationality : Indonesian

Hilman Pola Raya Simanjuntak, Indonesian citizen, was born in 
Bogor on 6 October 1975. He graduated from the University of 
Padjadjaran majoring Accounting, and earned his Executive MBA 
degree from IPMI International Business School. He is a 
registered accountant with the Ministry of Finance, a Chartered 
Accountant, an Insurance Associate of Malaysian Insurance 
Institute (AMII) and an Indonesia  Insurance Loss Expert (AAAIK). 
He has more than 15 years of experience, mostly in finance for 
insurance companies. He started his career as an auditor with 
Deloitte, then moved to Ernst & Young. His insurance career 
began in 2004 with Asuransi Astra where he stayed for 7 years, 
most recently as the Head of Accounting and Tax Dept. In 2011, 
he joined Mandiri AXA General Insurance as the Financial 
Controller where he stayed for 3 years as part of the management 
team who established the company. He later joined Zurich in 
2015, and serves as Chief Financial Officer for this Swiss-based 
company.



Yuliana

Komisaris Independen 
Kewarganegaraan : Indonesia

Yuliana, warga negara Indonesia, lahir pada tanggal 16 
September 1972, bergabung dengan PT Zurich Topas Life 
pada Januari 2016 sebagai Presiden Komisaris. Mengawali 
karirnya di PT Tata Guna Sarana Efek, dan kemudian PT Topas 
Multi Securities sebagai Direktur Keuangan. Sejak tahun 
2007 menjabat sebagai Komisaris di PT Topas Multi Finance. 
Selain menjabat sebagai Presiden Komisaris PT Zurich Topas 
Life, Beliau juga menjabat sebagai CEO di Tahir Foundation 
yang mengawasi seluruh kegiatan operasional yayasan, 
pemberian hibah, manajemen kemitraan, keuangan, dan 
komunikasi. Beliau adalah lulusan dari University of Southern 
California, Amerika Serikat dengan gelar Bachelor of Science 
di bidang Akuntansi pada tahun 1995 dan Gelar Master of 
Accounting pada tahun 1996.

President Commissioner 
Nationality : Indonesian

Yuliana, Indonesian citizen, born on 16 September 1972, joined 
PT Zurich Topas Life in January 2016 as the President 
Commissioner. Started her career at PT Tata Guna Sarana Efek, 
then PT Topas Multi Finance as Finance Director. Since 2007, she 
has served as a Commissioner of PT Topas Multi Finance. In 
addition to serving as President Commissioner of ZTL since 
January 2016, she also serves as CEO at Tahir Foundation 
overseeing all of the foundation’s operations, grant making, 
partnership management, financials, and communications. She 
graduated from the University of Southern California with a 
degree in Accounting in 1995 and a Master of Accounting 
degree in 1996.

3.4  Profil Manajemen ZTL // ZTL Management Profile
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Dewan Komisaris ZTL // ZTL Board of Commissioners
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Philip Wallace Smith
 
Komisaris 
Kewarganegaraan : Inggris

Philip Wallace Smith, warga negara Inggris, lahir pada 
tanggal 12 Februari 1957, bergabung di PT Zurich Topas Life 
pada bulan Juli 2011 sebagai Komisaris. Beliau adalah 
seorang tenaga professional di bidang asuransi dan telah 
berkarir dengan Zurich selama lebih dari dua puluh tahun. 
Pengalamannya yang luas meliputi karirnya menggeluti bisnis 
Zurich di wilayah Asia Pasifik, termasuk Sydney, Beijing, dan 
Hong Kong. Pada Februari 2014, beliau menempati posisi 
Kepala Pengembangan dan Strategi Bisnis untuk sektor Bisnis 
Zurich Global Life di Asia Pasifik dan Timur Tengah di mana 
beliau bertanggung jawab sebagai General Manager interim 
dan bertugas mengelola aktivitas operasional bisnis 
sehari-hari di Malaysia. Saat ini, Philip menjabat sebagai CEO 
Zurich Insurance Malaysia Berhad. 

Commissioner 
Nationality : British

Philip Wallace Smith, British citizen, born on 12 February 1957, 
joined PT Zurich Topas Life in July 2011 as a Commissioner. He 
is an insurance professional and has been with Zurich for more 
than twenty years. His extensive experience covers Zurich’s 
business in the Asia Pacific region including in Sydney, Beijing 
and Hong Kong. In February 2014, he served as Head of Business 
Development and Strategy for Zurich Global Life Business sectors 
in Asia Pacific and in the Middle East where he was responsible 
as interim General Manager and for managing daily business 
operations in Malaysia. Currently, Philip is the CEO of Zurich 
Insurance Malaysia Berhad. 
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Harry Sasongko

Komisaris Independen 
Kewarganegaraan : Indonesia

Harry Sasongko, warga negara Indonesia, lahir pada 17 
Desember 1959, diangkat menjadi Komisaris Independen PT 
Zurich Topas Life sejak bulan Oktober 2015. Saat ini beliau 
aktif dalam berbagai organisasi sebagai Anggota Dewan 
Penasehat Powerstorm ESS (Energy Storage Solutions) Corp., 
AS. Harry juga merupakan Ketua dan Co-founder PT BVitek, 
Indonesia. Harry meraih gelar Master dari Ohio State 
University, USA dan gelar Master dari Institut Teknologi 
Bandung. Beliau ditunjuk sebagai Presiden Direktur & CEO 
PT Indosat, Tbk pada tahun 2009 - 2012. Beliau juga 
menjabat sebagai Wakil Presiden & Direktur di Citibank, NA 
pada tahun 1988-1995, Managing Director CIMB Bank pada 
tahun 1998 - 2005; dan Presiden & CEO PT GE Finance 
Indonesia pada tahun 2005-2009. Majalah SWA 
menobatkannya sebagai salah satu dari 10 CEO terbaik 
Indonesia dan beliau mendapatkan nominasi untuk Asia 
Business Leader of the Year Award pada ajang Annual Asian 
Business Leaders Awards yang diselenggarakan oleh CNBC.

Independent Commissioner 
Nationality : Indonesian

Harry Sasongko, Indonesian citizen, born on 17 December 1959, 
was appointed as an Independent Commissioner of PT Zurich 
Topas Life since October 2015. He is currently active in various 
organizations as an Advisory Board Member of Powerstorm ESS 
(Energy Storage Solutions) Corp., USA. Harry is also a Chairman 
and Co-founder of PT BVitek, Indonesia. Harry holds a Master 
degree from Ohio State University, USA and a Masters Degree 
from Bandung Institute of Technology. He was appointed as 
President Director & CEO of PT Indosat, Tbk in 2009 - 2012. He 
also served as Vice President & Director at Citibank, NA in 
1988-1995. Managing Director at CIMB Bank in the year 1998 
- 2005; and President & CEO of PT GE Finance Indonesia in 
2005-2009. SWA magazine named him as one of the 10 best 
CEOs Indonesia and he earned a nomination for the Asia 
Business Leader of the Year Award at the 11th Annual Asian 
Business Leaders Awards held by CNBC.
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Lucyanna Pandjaitan

Komisaris Independen
Kewarganegaraan : Indonesia

Lucyanna Pandjaitan, warga negara Indonesia, lahir pada 
tanggal 28 Agustus 1958, menjabat sebagai Komisaris 
Independen ZTL sejak pertama kali diangkat pada tanggal 6 
September 2011 dan terhitung efektif sejak dikeluarkannya 
Surat Keputusan Menteri Keuangan yaitu tertanggal 03 
Agustus 2011.Beliau resmi mengundurkan diri pada tanggal 
28 Maret 2018. 

Independent Commssioner
Nationality : Indonesia

Lucyanna Pandjaitan, Indonesian citizen born 28 August 1958, 
has served as an Independent Commissioner of ZTL since she 
was first appointed on 6 September 2011 and effective since the 
issuance of the Minister of Finance decree dated 3 August 2011. 
She officially tendered her resignation on 28 March 2018.



32    33 Annual Report 2017 Zurich Indonesia

Hoshang Madon

Direktur & Chief Financial Officer 
Kewarganegaraan : Selandia Baru

Hoshang Madon, warga negara Selandia Baru, lahir pada 
tanggal 22 Desember 1964, bergabung di PT Zurich Topas 
Life pada September 2011 sebagai Chief Financial Officer 
dan bertanggung jawab atas pengelolaan fungsi Keuangan, 
Aktuaria (Valuasi) dan Investasi. Beliau memiliki pengalaman 
dalam industri Layanan Keuangan di India, Selandia Baru, 
dan Indonesia selama hampir 20 tahun. Sebelum bergabung 
dengan Zurich, beliau berkarir di bank Barclays, Banque 
Nationale de Paris, HSBC, dan AIG/AIA. Beliau adalah 
anggota Chartered Accountants Australia and New Zealand 
dan Institute of Chartered Accountants India.

Director & Chief Financial Officer
Nationality : New Zealand

Hoshang Madon, New Zealand citizen, born on 22 December 
1964, joined PT Zurich Topas Life in September 2011 as Chief 
Financial Officer, responsible for managing Finance, Actuarial 
(Valuation) and Investment functions. He has worked within the 
Financial Services industry in India, New Zealand and Indonesia 
for close to twenty years. Prior to joining Zurich, he has worked 
for Barclays bank, Banque Nationale de Paris, HSBC, and AIG / 
AIA. He is a member of Chartered Accountants of Australia and 
New Zealand and the Institute of Chartered Accountants of 
India.

Direksi ZTL // ZTL Board of Directors



Editha Thalia Desiree

Direktur Hukum dan Kepatuhan 
Kewarganegaraan : Indonesia

Editha Desiree, warga negara Indonesia, lahir pada tanggal 
9 Maret 1978, bergabung dengan PT Zurich Topas Life pada 
September 2016 sebagai General Counsel dan resmi menjadi 
Direktur Hukum dan Kepatuhan pada April 2017. Beliau 
bertanggung jawab atas hukum dan kepatuhan perusahaan. 
Beliau memiliki pengalaman dalam bidang hukum dan 
kepatuhan di industri keuangan Indonesia selama lebih dari 
19 tahun. Sebelum bergabung dengan Zurich, beliau berkarir 
di PT Asuransi AIU Indonesia (sekarang (PT AIG Insurance 
Indonesia), PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia, PT AIA 
Financial Indonesia, dan PT Bank Ekonomi Raharja Tbk. 
(sekarang PT Bank HSBC Indonesia). Beliau merupakan 
Certified Compliance Professional.

General Counsel
Nationality : Indonesian

Editha Desiree, Indonesian citizen, born on 9 March 1978, joined 
PT Zurich Topas Life in September 2016 as General Counsel and 
officially became Director of Legal and Compliance in April 
2017. She is responsible for corporate legal and compliance. He 
has over 19 years of legal and compliance experience in the 
Indonesian financial industry. Prior to joining Zurich, she worked 
at PT Asuransi AIU Indonesia  (now PT AIG Insurance Indonesia), 
PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia, PT AIA Financial Indonesia 
and PT Bank Ekonomi Raharja Tbk. (now PT Bank HSBC Indonesia). 
She is a Certified Compliance Professional.
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Rosmaylinda Nasution

Direktur Distribusi dan Pemasaran
Kewarganegaraan : Indonesia

Rosmaylinda Nasution, warga negara Indonesia, lahir pada 
tanggal 21 Mei 1970, bergabung dengan ZTL pada Januari 
2017 sebagai Direktur Distribusi dan Pemasaran. Beliau 
bertanggung jawab atas Komunikasi, Customer Strategy, 
Branding, Corporate Social Responsibility, Propositions dan 
One Zurich. Beliau memiliki pengalaman dalam bidang 
asuransi selama lebih dari 20 tahun. Sebelum bergabung 
dengan Zurich, beliau berkarir di PT Asuransi Cigna 
Indonesia, PT ACE Jaya Proteksi dan PT Jardine Lloyd 
Thompson. Beliau terdaftar sebagai Certified Professional, 
Life and Health Insurance dari LOMA.

Chief Distribution and Marketing Officer
Nationality : Indonesian

Rosmaylinda Nasution, Indonesian citizen, born on 21 May 
1970,  joined ZTL in January 2017 as Chief Distribution and 
Marketing Officer. She is responsible for Communications, 
Cutomer Strategy, Branding, Corporate Social Responsibility, 
Propositions and One Zurich. She has more than 20 years of 
experience in the insurance industry. Prior to joining Zurich, she 
was employed at PT Asuransi Cigna Indonesia, PT ACE Jaya 
Proteksi and PT Jardine Lloyd Thompson. She is registered as a 
Certified Professional, Life and Health Insurance from LOMA.
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Sutikno Widodo Sjarif

Direktur Operasional
Kewarganegaraan : Indonesia

Sutikno Sjarif, warga negara Indonesia, lahir pada tanggal 
29 September 1960. Sutikno memiliki pengalaman dalam 
bidang perencanaan strategis, operasional dan transformasi 
bisnis selama lebih dari 20 tahun. Beliau sukses membidani 
berbagai proyek penting di berbagai perusahaan asuransi 
jiwa ternama di Indonesia, terutama proyek-proyek yang 
terkait dengan digitalisasi, penyederhanaan proses dan 
transformasi kanal distribusi. Sutikno bergabung dengan ZTL 
pada bulan Maret 2017 sebagai Chief Operating and Strategy 
Officer, dan bertanggung-jawab atas area Perencanaan 
Strategis, Operasional, Teknologi Informasi, Manajemen 
Proyek, Properti dan Fasilitas Umum. Selain itu, Sutikno juga 
memiliki peran penting sebagi pelobi pemerintah dan bisnis. 
Dalam rangka menunjang percepatan bisnis, ZTL telah meraih 
berbagai keberhasilan dalam menjalankan strategi bisnis dan 
teknologi, dan juga memenangkan berbagai penghargaan 
dalam bidang inovasi digital semasa kepemimpinannya. 
Sebelum bergabung dengan Zurich, beliau memulai karirnya 
di PT Pioneer Trading Company Group Jakarta, PT Raja Garuda 
Mas, CLLS Group Co. Ltd Singapura, PT AIA Indonesia, PT 
AIA Financial Jakarta dan PT Asuransi Jiwa Manulife 
Indonesia. Sutikno memiliki gelar bachelor dan master dalam 
bidang manajemen dan administrasi bisnis dari University of 
Houston dan University of Saint Thomas, keduanya di Amerika 
Serikat.

Chief Operating Officer
Nationality : Indonesian

Sutikno Sjarif, Indonesian citizen, born on 29 September 1960, 
has more than 20 years of experience in Strategic Planning, 
Operation and Business Transformation. Sutikno successfully 
handled various key projects leading insurance companies in 
Indonesia, in particular projects related to digitalization, process 
streamlining, and distribution channel transformation. He joined 
ZTL in March 2017 as Chief Operating and Strategy Officer, 
responsible for Strategic Planning, Operations, Information 
Technology, Project Management, Real Estate and Facility 
Management. Sutikno also plays an important role as a 
government and business lobbyist. In order to accelerate 
business growth, ZTL has successfully implemented key business 
and technology strategies, winning several awards for digital 
innovation under his leadership. Prior to joining Zurich, he started 
his career at PT Pioneer Trading Company Group Jakarta, PT Raja 
Garuda Mas, CLLS Group Co. Ltd. Singapore, PT AIA Indonesia, 
PT AIA Financial Jakarta and PT Asuransi Jiwa Manulife 
Indonesia. Sutikno holds bachelor and master degrees in 
business administration and management from the University 
of Houston and University of Saint Thomas, respectively, both in 
the USA.
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In 2017, the Zurich Insurance Indonesia (ZII) agency business unit 
was part of the Small-Medium Enterprise (SME) segment. With 
a focus on Corporate Business, SME and Personal Lines 
Consumers, the ZII agency channel contributed IDR 102.7 billion 
in premiums from more than 900 agents in total. 

One of ZII’s goals in 2017 was to develop the One Zurich Agency 
Program, which is based on the concept of synergy between ZII 
and Zurich Topas Life (ZTL) agents.  It is hoped that such synergy 
can make the Zurich insurance brand even better known as a 
One Stop Solution in the eyes of insurance customers. 

As a reliable distribution channel at ZII, the Agency Department 
always strives to deliver the best service possible. One of its 
efforts is the placement of an Agency Development Officer 
(ADO), who is part of a special team for agent business 
handling, at each of the 9 sales offices located in Java and Bali. 

In order to strengthen the relationship with agents and to 
appreciate their contributions, the Agency Department held 
several special programs for agents such as an annual trip bonus 
and a Mid-Year Agency Conference to Mount Bromo in August 
2017. Besides these programs, the Agency Department also 
provided regular training for agents and participated in joint 
visits to potential customers.

Agensi // Agency

Pada tahun 2017, agensi Zurich Insurance Indonesia (ZII) 
merupakan salah satu unit bisnis yang tergabung dalam 
segmen Usaha Kecil Menengah (UKM). Dengan fokus ke 
bisnis Korporasi, UKM dan Ritel, bisnis agensi ZII memberikan 
kontribusi premi selama tahun 2017 sebesar Rp 102,7 miliar 
dari lebih dari 900 agen.

Salah satu tujuan ZII selama tahun 2017 adalah membangun 
Program One Zurich Agency, berdasarkan konsep sinergi 
antara agen ZII dan agen Zurich Topas Life (ZTL). Diharapkan 
bahwa sinergi tersebut dapat membawa nama besar asuransi 
Zurich lebih dikenal lagi sebagai One Stop Solution di mata 
para nasabah asuransi.

Sebagai salah satu lini distribusi yang diandalkan di ZII, 
Departemen Agensi selalu berusaha memberikan layanan 
terbaik. Salah satu upaya teresebut adalah penempatan 
Agency Development Officer (ADO) pada tim yang khusus 
menangani bisnis agen di semua Sales Office yang berlokasi 
di pulau Jawa dan Bali yaitu sebanyak 9 kantor.

Dalam rangka mempererat hubungan dengan agen serta 
mengapresiasi kontribusi mereka, Departemen Agensi 
mengadakan beberapa program khusus bagi agen seperti 
bonus perjalanan tahunan dan Mid Year Agency Conference 
ke Gunung Bromo pada bulan Agustus 2017. Selain 
program-program diatas, Departemen Agensi juga 
memberikan pelatihan rutin kepada agen-agen yang 
bergabung dan melakukan kunjungan bersama ke nasabah 
prospektif.

4.1  Aktifitas Bisnis ZII // ZII Business Activities
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Bancassurance & Institusi Keuangan // Bancassurance & Financial Institution

Strategi kami dalam pengembangan bisnis bancassurance  
adalah melakukan optimalisasi terhadap kerjasama dengan 
ZTL dalam memberikan “One Stop Solution“ untuk mitra 
bancassurance kami. Termasuk di dalamnya menyediakan 
berbagai macam produk perlindungan melalui kerjasama 
dengan mitra bank. Hal ini dilakukan melalui optimalisasi 
terhadap berbagai titik kontak antara bank dan nasabah 
seperti aktivitas in branch dan out branch, digital, 
telemarketing dan berbagai macam program lainnya. 

Selain itu, kami juga terus berinovasi untuk menjaring 
potensi kemitraan dengan lini distribusi lainnya dalam 
institusi keuangan, diantaranya adalah BPR (Bank 
Perkreditan Rakyat) dan insitusi  pembiayaan baik leasing, 
Modal Ventura ataupun koperasi. 

Di dalam segmen ini kami menyediakan  produk inovatif  
yang bertujuan untuk mendukung mitra kami dalam 
pengembangan bisnisnya. Kami memberikan perlindungan 
diluar dari perlindungan standar yang selama ini telah 
didapatkan oleh nasabah, sehingga kehadiran kami didalam 
segmen ini akan memberikan dampak yang optimal baik 
kepada mitra kami maupun nasabah-nasabahnya.

Going forward, our future strategy to develop the bancassurance 
business is to optimize our cooperation with ZTL in providing a 
"One Stop Solution" to our bancassurance partners. This will 
include various protection products through cooperation with 
bank partners, which will be carried out by optimizing various 
points of contact between banks and customers such as in 
branch and out branch activity, digital, telemarketing and various 
other programs.

In addition, we continued to innovate to capture potential 
partnerships with distribution channels at other financial 
institutions such as BPR (Bank Perkreditan Rakyat) and finance 
institutions including leasing, Venture Capital or cooperatives.

Within this segment, we provide innovative products that aim 
to support our partners in developing their business. We provide 
protection beyond the standard protection that customers have 
received thus far, so that our presence in this segment will have 
optimum impact on both our partners and their customers.
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Affinity

Di tahun 2017, kami menjalin kemitraan dengan Indosat 
Ooredoo,  salah satu perusahaan telekomunikasi terkemuka 
di Indonesia untuk pemasaran produk asuransi kecelakaan 
diri dan santunan rawat inap kepada pelanggan Indosat 
Ooredoo yang saat ini mencapai sekitar 83 juta nasabah. 
Adapun kerjasama ini adalah salah satu bentuk dari 
komitmen kami dalam mengoptimalisasi potensi bisnis dari 
perusahaan yang memiliki jangkauan pelanggan yang besar,  
dimana kami memasarkan produk yang unik dan mudah 
dipahami sehingga kami harapkan dapat juga membantu 
mengedukasi masyarakat luas akan pentingnya berasuransi. 

Selain itu, sehubungan dengan potensi bisnis dari mitra  
Affinity, ZII juga memberikan perhatian khusus pada bidang 
e-commerce yang saat ini  sedang mengalami tren yang 
sangat positif di pasar. Di tahun 2018, kami akan 
mengoptimalkan kerjasama yang telah berjalan dengan 
beberapa aggregator seperti CekPremi.com, Rajapremi.com, 
Pasarpolis dan masih banyak lagi.  Tentunya kami akan 
melakukan penetrasi ke perusahaan-perusahaan sejenis 
termasuk perusahaan-perusahaan yang menjalankan  bisnis 
di area Business to Customer, Consumer to Consumer dan 
Online to Offine.

Adapun strategi kami di dalam distribusi ini adalah fokus 
terhadap penyediaan produk yang sederhana dan juga 
kemudahan sistem yang dapat membantu mitra bisnis kami 
dalam mengembangkan usahanya melalui produk-produk 
seperti: 

• asuransi perjalanan
• asuransi kecelakaan diri
• asuransi kesehatan & santunan rawat inap
• asuransi pengiriman barang
• asuransi lifestyle 

Produk-produk tersebut akan menjadi ujung tombak kami 
dalam memberikan solusi asuransi kerugian kepada mitra 
bisnis  kami.

Selain daripada e-commerce,  kami juga akan terus 
melakukan optimalisasi terhadap potensi kerjasama affinity 
yang ada saat ini serta yang berpotensi di masa mendatang 
dengan terus menjalin hubungan baik dengan asosiasi 
asuransi, perbankan, perjalanan dan juga regulator.   

In 2017, we established a partnership with Indosat Ooredoo, one 
of Indonesia's leading telecommunication companies, in order 
to market personal accident and inpatient insurance products to 
Indosat Ooredoo’s approximately 83 million customers. This 
partnership is one of form of our commitment to optimize the 
business potential of companies with a large customer basis, 
whereby the unique and easily understood products that we 
market can help educate the public regarding the importance of 
insurance.

In addition, related to the potential for business from Affinity 
partners, ZII also pays special attention to the field of 
e-commerce, which is currently experiencing a very positive 
trend in the market. In 2018, we will optimize the ongoing 
cooperation with a number of aggregators such as 
PremiumCheck.com, Rajapremi.com, Pasarpolis and many more. 
We will also attempt to penetrate similar companies including 
companies that are engaged in Business to Customer, Consumer 
to Consumer, and Online to Offline businesses.

Our distribution strategy is to focus on providing simple products 
as well as a system that is easy to use, so as to help our business 
partners develop their business through products such as:

• travel insurance
• personal accident insurance
• health Insurance & hospitalization benefits
• freight insurance
• lifestyle insurance

These products will spearhead our efforts to provide general  
insurance solutions for our business partners.

In addition to e-commerce, we will also continue to optimize the 
potential for existing and future affinity relationships by 
continuing to establish good relationships with insurance, 
banking and travel associations as well as the regulator.
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As a part of Zurich Insurance Indonesia committment to 
understand and fulfill the customers’  needs. We are consistently  
improving our performance in product and service development 
throughout 2017.

We continue to conduct research to foresee the economy, 
insurance industry, and people’s behaviour towards insurance 
and utilize the result as our guiding principle in developing 
products and services.

Five major products we launched in 2017:

1. Zurich Business Guard
    In 2017 we polished our Small Medium Enterprise (SME)  
    product Zurich Business Guard which we initially launched in  
    2015. Some of the additional coverages are Group Personal  
    Accident, Fidelity Guarantee, and protection for Garden and  
    Moveable Items.

2. Zurich Prime
    Zurich Prime provides protection for the customers’ business,  
    completed with adjustable coverage which meets the global  
    policy requirements and caters to the needs of  local risks.

3. Zurich Property Solution
    Zurich Property Solution is an improvement of Property All        
    Risk (PAR) product which provides various coverage, such as      
    Business Interruption, Earthquake, Money and Machinery      
    Breakdown, in one product.

4. Zurich Medicash
    Zurich Medicash is a health insurance product which  
   we launched for Telemarketing distribution channel.Some  
   of Zurich Medicash benefits are personal accident, daily  
   hospital cash allowance, and bone fracture benefit.

5. Zurich Privacy Protection (Cyber)
    Zurich Privacy Protection is the latest innovation from Zurich  
    Insurance Indonesia. This product protects customers’ data  
    security and  exposure towards cyber crime.

6. Zurich Accident Solution
    Zurich Accident Solution the first hybrid product from Zurich  
    Insurance Indonesia which combines personal accident with  
    natural death coverage.

    In line with our strategy in 2018 to put forward customers,    
    simplify and innovation, we will continue to provide the best  
    solution to our customers.

Produk // Product

Sebagai bentuk komitmen Zurich Insurance Indonesia dalam 
memahami dan memenuhi kebutuhan nasabah, kami tetap 
konsisten untuk meningkatkan performa kami dalam 
pengembangan produk dan layanan sepanjang 2017.

Kami terus melakukan riset untuk melihat kondisi ekonomi, 
pasar asuransi dan perilaku masyarakat terhadap kesadaran 
asuransi sebagai acuan dalam mengembangkan produk dan 
layanan.

Lima produk unggulan yang kami luncurkan di tahun 2017 
antara lain: 

1. Zurich Business Guard
   Di tahun 2017 kami melakukan penyempurnaan pada  
   produk asuransi Usaha Kecil Menengah (UKM) Zurich   
   Business Guard yang kami luncurkan di tahun 2015.  
   Beberapa tambahan manfaat yaitu perlindungan Kecelakaan  
   Diri Kumpulan, Ketidakjujuran Karyawan, Taman, dan  
   Barang Bergerak.

2. Zurich Prime
    Zurich Prime merupakan produk asuransi yang memberikan  
    perlindungan usaha, dan dilengkapi dengan jaminan yang  
    dapat disesuaikan dengan kebutuhan polis global dan  
    menyesuaikan dengan kondisi risiko lokal.

3. Zurich Property Solution
    Zurich Property Solution merupakan pengembangan produk  
    Property All Risk (PAR) yang menyediakan berbagai  
    perluasan seperti Gangguan Usaha, Gempa Bumi, Uang,  
    dan Kerusakan Mesin dalam satu produk.

4. Zurich Medicash
    Zurich Medicash merupakan produk asuransi kesehatan  
    yang kami luncurkan untuk jalur distribusi Telemarketing.  
    Beberapa jaminan Zurich Medicash yaitu kecelakaan diri,  
    santunan rumah sakit harian, dan patah tulang.

5. Zurich Privacy Protection (Cyber)
    Zurich Privacy Protection merupakan inovasi terbaru dari  
    Zurich Insurance Indonesia. Produk ini menjamin keamanan  
    data dan eksposur nasabah terhadap kejahatan dunia  
    maya.

6. Zurich Accident Solution
    Zurich Accident Solution merupakan produk hybrid pertama  
    Zurich Insurance Indonesia yang menggabungkan jaminan  
    kecelakaan diri dan meninggal dunia akibat sebab alami.

    Sejalan strategi perusahaan di 2018 yang mengedepankan    
    nasabah, simplifikasi, dan inovasi, kami akan terus berupaya  
    untuk memberikan solusi terbaik untuk nasabah.
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In 2017, ZII held a series of activities aimed at strengthening our 
image and reputation. Our activities included various corporate 
social responsibility (CSR), product launches, media events, as 
well as a sponsorship. In the end, we closed 2017 with a good 
impression worth IDR 31.7 billion in PR Value.

Di tahun 2017, ZII menggelar serangkaian aktivitas yang 
ditujukan untuk memperkuat citra serta reputasi 
perusahaan. Aktivitas kami diantaranya termasuk berbagai 
kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan, peluncuran 
produk, acara media, juga pemberian sponsorship. Pada 
akhirnya, kami menutup tahun 2017 dengan citra baik, 
memberikan PR Value senilai Rp 31,7 milyar Rupiah.

Pemasaran // Marketing

 

The Zurich Accident Solution (ZAS) was officially launched at the 
Agency Awards 2017 in March 2017. The event was held with 
great festivity at the Grand Ballroom of Intercontinental Hotel 
Midplaza and was attended by outstanding agents from all of 
ZII’s sales office. 

ZAS is the latest breakthrough in personal accident insurance, 
and also offers natural death benefits, which is unusual for similar 
products on the market. As such, ZAS is designed with more 
than 30 benefits, flexible coverage for individual and groups, 
and is competitively priced. 

ZAS officially began to be marketed in April 2017 through the 
Agency, Brokers, and Direct distribution channels. 

Peluncuran Produk // Product Launch 

Produk Zurich Accident Solution (ZAS) resmi diluncurkan 
pada ajang Agency Awards 2017 yang diselenggarkan pada 
bulan Maret 2017.  Acara tersebut berlangsung dengan 
meriah di Grand Ballroom Intercontinental Hotel Midplaza, 
dihadiri oleh para agen yang berprestasi dari seluruh kantor 
pemasaran cabang ZII.

ZAS merupakan sebuah terobosan terbaru produk asuransi 
kecelakaan diri yang juga menjamin kematian karena sebab 
alami. Suatu hal yang tidak biasa untuk produk sejenis di 
pasaran. Untuk itu, ZAS menawarkan lebih dari 30 manfaat, 
perlindungan yang fleksibel untuk individu maupun 
kelompok, serta harga yang bersaing. 

ZAS mulai resmi dipasarkan sejak bulan April 2017 melalui 
lini distribusi Agensi, Broker, dan Direct.

As a part of Zurich Insurance Indonesia committment to 
understand and fulfill the customers’  needs. We are consistently  
improving our performance in product and service development 
throughout 2017.

We continue to conduct research to foresee the economy, 
insurance industry, and people’s behaviour towards insurance 
and utilize the result as our guiding principle in developing 
products and services.

Five major products we launched in 2017:

1. Zurich Business Guard
    In 2017 we polished our Small Medium Enterprise (SME)  
    product Zurich Business Guard which we initially launched in  
    2015. Some of the additional coverages are Group Personal  
    Accident, Fidelity Guarantee, and protection for Garden and  
    Moveable Items.

2. Zurich Prime
    Zurich Prime provides protection for the customers’ business,  
    completed with adjustable coverage which meets the global  
    policy requirements and caters to the needs of  local risks.

3. Zurich Property Solution
    Zurich Property Solution is an improvement of Property All        
    Risk (PAR) product which provides various coverage, such as      
    Business Interruption, Earthquake, Money and Machinery      
    Breakdown, in one product.

4. Zurich Medicash
    Zurich Medicash is a health insurance product which  
   we launched for Telemarketing distribution channel.Some  
   of Zurich Medicash benefits are personal accident, daily  
   hospital cash allowance, and bone fracture benefit.

5. Zurich Privacy Protection (Cyber)
    Zurich Privacy Protection is the latest innovation from Zurich  
    Insurance Indonesia. This product protects customers’ data  
    security and  exposure towards cyber crime.

6. Zurich Accident Solution
    Zurich Accident Solution the first hybrid product from Zurich  
    Insurance Indonesia which combines personal accident with  
    natural death coverage.

    In line with our strategy in 2018 to put forward customers,    
    simplify and innovation, we will continue to provide the best  
    solution to our customers.
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ZII brings in Feng Shui Experts Specially for Zurich Home 
Policyholders
On 31 January 2017, ZII strengthened its unique selling 
proposition for by inviting a Feng Shui expert to give these 
policyholders a consultation session.

Unlike other Home Insurance products, apart from the cost of 
repairs for a house and its contents, Zurich Home also covers a 
reasonable amount of reimbursement costs for Feng Shui 
consultation if needed when renovating a damaged house due 
to the risks covered in the policy. With its affordable premium, 
Zurich Home offers protection for your home and its contents 
from risks that could happen anytime. 

Acara Media // Media Event

ZII Mendatangkan Ahli Feng Shui Khusus Bagi Pemegang Polis 
Zurich Home
Pada tanggal 31 Januari 2017, ZII memberikan nilai jual yang 
unik kepada pemegang polis asuransi rumah Zurich Home 
dengan menghadirkan seorang Ahli Feng Shui untuk 
memberikan konsultasi kepada mereka.

Beda dengan asuransi rumah lainnya, selain biaya perbaikan 
rumah dan isinya, produk asuransi Zurich Home juga 
menjamin penggantian biaya yang wajar untuk konsultasi 
Feng Shui, bila dibutuhkan saat memperbaiki rumah yang 
rusak akibat risiko yang dijamin. Dengan premi asuransi yang 
terjangkau, produk asuransi Zurich Home memberikan 
perlindungan bagi rumah Anda beserta isinya dari risiko yang 
bisa terjadi kapan saja.

Zurich Digital Platform Press Conference
On 4 October 2017, ZII held a press conference titled Zurich 
Digital Platform in a café located in Jakarta. In this event, ZII 
introduced 4 digital platforms, namely: Zurich Insurance Platform 
(ZIP), which helps agents to more easily offer motor vehicle 
insurance products to the customers, Zurich Click (Z-Click) which 
facilitates travel insurance online purchases, our eClaim Portal 
which enables customers to submit claims with just one click, 
and last but not least,  Z-Alert, a disaster response application 
that gives early warnings related to potential or risks and 
catastrophes in the Jabodetabek area.

This was done in line with ZII’s commitment to deliver additional 
value for customers and to grant access to easier, faster, and 
more comfortable services.

Konferensi Pers Zurich Digital Platform 
Pada tanggal 4 Oktober 2017, ZII menggelar konferensi 
pers bertajuk Zurich Digital Platform di sebuah kafe berlokasi 
di area Jakarta. Pada ajang acara ini, ZII memperkenalkan 4 
platform digital yang telah  dihadirkan, yaitu: Zurich Insurance 
Platform (ZIP) yang mendukung agen dalam menawarkan 
produk asuransi kendaraan bermotor kepada nasabah, lalu 
Zurich Click (Z-Click) yang memfasilitasi pembelian asuransi 
perjalanan secara online, berikutnya eClaim Portal yang 
memungkinkan nasabah mengajukan klaim hanya dalam satu 
klik, dan terakhir Z-Alert, sebuah aplikasi tanggap bencana 
yang memberikan peringatan dini terkait potensi risiko dan 
bencana di sekitar area Jabodetabek. 

Hal ini sejalan dengan komitmen ZII untuk terus memberikan 
nilai tambah bagi nasabah dan memberikan akses layanan 
yang lebih mudah, cepat, dan nyaman.

Announcement of Zurich Mudik Campaign Winners 
After a long process that took place from 6 June to 31 July 2017, 
the main winner of the Zurich Mudik lottery program was 
announced in September 2017, at the ZII Head Office. 

At this event, Vice President The Kim Tjiang along with the Head 
of Travel and Alternative Distribution, symbolically handed the 
grand prize, a Yamaha NMax 155 ABS, motor vehicle, to the 
winner from Bogor, Susilawati Kristiany. 

Other than the grand prize, other prizes such as an iPhone 7, 
Samsung SmartTV and MAP gift vouchers worth IDR 500,000 
were also handed to previous winners. 

Pengumuman Pemenang Campaign Zurich Mudik
Setelah proses panjang yang berjalan sejak 6 Juni hingga 31 
Juli 2017, pemenang utama dari program undian berhadiah 
Zurich Mudik diumumkan pada bulan September 2017 di 
kantor pusat ZII.

Pada acara tersebut, Vice President The Kim Tjiang bersama 
Head of Travel and Alternative Distribution, secara simbolis 
menyerahkan hadiah utama, 1 unit sepeda motor Yamaha 
NMax 155 ABS, kepada pemenang program Zurich Mudik 
asal Bogor, bernama Susilawati Kristiany. 

Selain hadiah utama 1 unit motor, hadiah-hadiah lain seperti 
iPhone 7, Samsung Smart TV dan MAP gift voucher sebesar 
Rp500.000 juga telah diserahkan kepada para pemenang 
sebelumnya. 
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The Zurich Accident Solution (ZAS) was officially launched at the 
Agency Awards 2017 in March 2017. The event was held with 
great festivity at the Grand Ballroom of Intercontinental Hotel 
Midplaza and was attended by outstanding agents from all of 
ZII’s sales office. 

ZAS is the latest breakthrough in personal accident insurance, 
and also offers natural death benefits, which is unusual for similar 
products on the market. As such, ZAS is designed with more 
than 30 benefits, flexible coverage for individual and groups, 
and is competitively priced. 

ZAS officially began to be marketed in April 2017 through the 
Agency, Brokers, and Direct distribution channels. 

Nongkrong Bareng Z-Alert with Kompasiana 
To popularize the Z-Alert application among communities, a 
Z-Alert Blogger’s gathering was held on 18 February 2017, in a 
central Jakarta café. 

Cooperating with Kompasiana, this event was attended by more 
than 40 bloggers who are registered members of the 
community. 

The event, which consisted of a Z-Alert application demo and a 
Talkshow, proceeded smoothly. The event also became a trending 
topic of the day on Twitter with the hashtag #StayAlert.

Nongkrong Bareng Z-Alert with Kompasiana 
Untuk lebih mensosialisikan aplikasi Z-Alert kepada 
komunitas, maka digelar Z-Alert Blogger’s Gathering pada 
tanggal 18 Februari 2017, bertempat di salah satu kafe di 
pusat Jakarta. 

Bekerjasama dengan Kompasiana, acara ini dihadiri oleh 
lebih dari 40 blogger yang terdaftar sebagai anggota 
komunitas tersebut. 

Acara yang terdiri dari demo aplikasi Z-Alert serta Talkshow 
ini  berlangsung cukup meriah, sempat menjadi Trending 
Topic of the day di Twitter dengan hashtag #StayAlert.

One Zurich Journalist Class 
ZII in collaboration with our sister company, Zurich Topas Life 
(ZTL) held a One Zurich Journalist Class at the ZII Head Office 
located on Indofood Tower Sudirman on 17 May 2017.

The event, which was attended by more than 30 journalists, 
aimed to strengthen the financial education of Indonesian 
journalists, and to improve quality of reporting on the insurance 
industry.

Kelas Jurnalistik One Zurich
Bekerjasama dengan Zurich Topas Life (ZTL) sebagai 
perusahaan terafiliasi, Zurich Insurance Indonesia (ZII) 
mengadakan One Zurich Journalist Class di kantor pusat ZII 
yang terletak di Indofood Tower Sudirman pada tanggal 17 
Mei 2017. 

Acara yang dihadiri oleh lebih dari 30 jurnalis media ini 
bertujuan untuk meningkatkan pemahaman para jurnalis 
Indonesia di bidang keuangan, sekaligus meningkatkan 
kualitas liputan mereka terkait industri asuransi.

FEWEAS Launch 
On Monday 11th December 2017, the International Federation 
of Red Cross and Red Crescent Societies (IFRC), the Indonesian 
Red Cross (PMI) and ZII in collaboration with a research team 
from Bandung Technological Institute (ITB) launched an early 
warning system application to reduce the risk of floods from the 
Citarum river, called the Flood Early Warning and Early Action 
System (FEWEAS).

Wirahadi Suryana as the Corporate and Commercial Director 
attended on behalf of ZII. The launch event was attended by a 
number of important figures, among them Mr Soemarsono, 
Head of Central PMI Disaster Relief, and Giorgio Ferrario, Head 
of Delegation for the IFRC Country Cluster Support Team in 
Indonesia.

Peluncuran FEWEAS 
Pada hari Senin 11 Desember 2017,  International Federation 
of Red Cross and Red Crescent Societies (IFRC), Palang Merah 
Indonesia (PMI) dan ZII bekerja sama dengan tim riset Institut 
Teknologi Bandung (ITB) meluncurkan sebuah aplikasi sistem 
peringatan dini untuk mengurangi risiko banjir sungai 
Citarum, yang disebut Flood Early Warning and Early Action 
System (FEWEAS). 

Wirahadi Suryana selaku Direktur Korporasi dan Komersial 
hadir sebagai perwakilan ZII. Acara peluncuran ini dihadiri 
juga oleh berbagai tokoh penting, salah satunya adalah 
Bapak Soemarsono, Ketua Bidang Penanggulangan Bencana 
PMI Pusat, serta Giorgio Ferrario, Ketua Delegasi dari IFRC 
Country Cluster Support Team di Indonesia.
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Zurich Digital Platform Press Conference
On 4 October 2017, ZII held a press conference titled Zurich 
Digital Platform in a café located in Jakarta. In this event, ZII 
introduced 4 digital platforms, namely: Zurich Insurance Platform 
(ZIP), which helps agents to more easily offer motor vehicle 
insurance products to the customers, Zurich Click (Z-Click) which 
facilitates travel insurance online purchases, our eClaim Portal 
which enables customers to submit claims with just one click, 
and last but not least,  Z-Alert, a disaster response application 
that gives early warnings related to potential or risks and 
catastrophes in the Jabodetabek area.

This was done in line with ZII’s commitment to deliver additional 
value for customers and to grant access to easier, faster, and 
more comfortable services.

Konferensi Pers Zurich Digital Platform 
Pada tanggal 4 Oktober 2017, ZII menggelar konferensi 
pers bertajuk Zurich Digital Platform di sebuah kafe berlokasi 
di area Jakarta. Pada ajang acara ini, ZII memperkenalkan 4 
platform digital yang telah  dihadirkan, yaitu: Zurich Insurance 
Platform (ZIP) yang mendukung agen dalam menawarkan 
produk asuransi kendaraan bermotor kepada nasabah, lalu 
Zurich Click (Z-Click) yang memfasilitasi pembelian asuransi 
perjalanan secara online, berikutnya eClaim Portal yang 
memungkinkan nasabah mengajukan klaim hanya dalam satu 
klik, dan terakhir Z-Alert, sebuah aplikasi tanggap bencana 
yang memberikan peringatan dini terkait potensi risiko dan 
bencana di sekitar area Jabodetabek. 

Hal ini sejalan dengan komitmen ZII untuk terus memberikan 
nilai tambah bagi nasabah dan memberikan akses layanan 
yang lebih mudah, cepat, dan nyaman.

CSR
To deliver greater benefits to its stakeholders, On 19 May 2017, 
Zurich Insurance Indonesia (ZII) held a Seminar titled “Improving 
Risk Management for Business Continuity”. Held in a hotel in 
Bali, this event was attended by more than 30 owners and 
employees from hotels and lodging of various sizes.

The material was delivered by Head of Property, Rio Daniel and 
Chief Claim Officer Natalius Tobing.  The study, which focused 
on risk management and business continuity, was well received 
by the participants, as proven by the 100% rating from the survey 
at the end of the event regarding whether they think the material 
is beneficial for them and their business.

CSR
Untuk memberikan manfaat lebih luas kepada pemegang 
kepentingannya,  pada  tanggal 19 Mei 2017,  ZII 
mengadakan Seminar bertajuk “Meningkatkan Manajemen 
Risiko untuk Keberlangsungan Usaha” di sebuah hotel yang 
berlokasi Bali. Acara ini dihadiri oleh lebih dari 30 pemilik 
maupun karyawan di bidang hotel dan penginapan dari 
berbagai skala usaha. 

Materi seminar dibawakan oleh Head of Property, Rio Daniel 
dan Chief Claim Officer Natalius Tobing. Pembahasan yang 
berfokus pada pentingnya manajemen risiko untuk 
keberlangsungan usaha diterima baik oleh para peserta, 
sebagimana terbukti dari rating survei senilai 100% yang 
diberikan pada akhir acara kepada para peserta terkait 
apakah seminar ini bermanfaat bagi mereka dan usaha 
masing-masing. 

Sponsorship
ZII was the exclusive insurance partner at the ASTINDO Travel 
Fair 2017 held from 24-26 March 2017. This event is one of the 
biggest travel destination exhibitions and forums in Indonesia, 
with more than 150 travel agency partners and 150,000 visitors 
in attendance.

As the exclusive insurance partner, ZII offered free travel 
insurance for every airplane ticket purchased during the event 
on 24-26 March 2017, both for domestic as well as international 
flights. This was done in order to introduce features and benefits 
of this product, and to attract potential clients.

A press conference was also held regarding benefits and the 
importance of travel insurance, to which Key Opinion Leaders 
were such as famous travel blogger Marischka Prudence and 
ASTINDO’s Head of PR Division.

Sponsorship
ZII hadir sebagai mitra asuransi ekslusif di acara ASTINDO 
Travel Fair 2017 yang diselenggarakan pada tanggal 24-26 
Maret 2017. Acara ini merupakan salah satu forum dan 
pameran destinasi perjalanan terbesar di Indonesia, yang 
dihadiri oleh lebih dari 150 mitra agen perjalanan serta 
150.000 pengunjung.

Sebagai mitra asuransi eksklusif, ZII menawarkan asuransi 
perjalanan gratis untuk setiap pembelian tiket pesawat selama 
acara berlangsung pada tanggal 24-26 Maret 2017, baik 
untuk perjalanan domestic maupun internasional. Hal ini 
dilakukan untuk mengenalkan fitur dan manfaat produk, 
serta menjaring klien prospektif.

Konferensi pers bertajuk manfaat serta pentingnya asuransi 
perjalan juga digelar dengan mengundang Key Opinion 
Leader, seperti travel blogger terkenal Marischka Prudence, 
serta Kepala Divisi Humas ASTINDO.
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Since its launch at the end of 2008, Zurich Insurance Indonesia 
(ZII)’s travel insurance business has grown significantly, 
supported by flexible products and excellent claim services.  
These products meet the insurance needs for business and 
leisure trips as well as religious pilgrimages. The excellence of 
ZII travel insurance products was confirmed by a “Indonesia 
Leading Travel Insurance Company from Indonesia Travel and 
Tourism Award (ITTA) 2017” award from Warta Ekonomi 
magazine. 

Distribution channels play an important role in sales of this 
product, whereby travel agents are one of the main pillars of 
ZII’s travel insurance distribution.

Total premiums recorded by our travel agents in 2017 reached 
IDR 35 billion. This number increased by 44% compared to the 
same period in 2016. In terms of travel agent partners, ZII also 
experienced a 29% increase, from 981 travel agents in 2016 to 
1,256 in 2017.

ZII continuously innovates, keeping up with trends in the travel 
agent industry both for products as well as platforms. 
Digitalization is one aspect that ZII is continuously developing, 
in line with the business transformation of conventional travel 
agents to become online or digital travel agents.

Travel

Sejak pertama kali diluncurkan pada akhir tahun 2008, bisnis 
asuransi perjalanan ZII mengalami peningkatan yang 
signifikan. Hal ini didukung oleh produk yang fleksibel dan 
pelayanan klaim yang memuaskan. Produk ini memenuhi 
kebutuhan untuk perjalanan bisnis, wisata ataupun ibadah.  
Keunggulan produk asuransi perjalanan ZII terbukti dengan 
diraihnya penghargaan "Indonesia Leading Travel Insurance 
Company from Indonesia Travel and Tourism Award (ITTA) 
2017" dari majalah Warta Ekonomi. 

Lini distribusi memegang peranan penting dalam penjualan 
produk ini, di mana salah satu pilar lini distribusi asuransi 
perjalanan ZII yang utama adalah agen perjalanan.

Total pencatatan premi dari bisnis agen perjalanan kami pada 
tahun 2017 mencapai angka Rp 35 miliar. Angka ini 
meningkat 44% dibandingkan periode yang sama pada tahun 
2016. Dari sisi jumlah rekanan atau mitra agen perjalanan 
Zurich juga mengalami peningkatan 29% dari 981 agen 
perjalanan di 2016 menjadi 1.256 pada tahun 2017.

ZII terus berinovasi mengikuti perkembangan industri agen 
perjalanan baik dari sisi produk maupun platform yang 
dipergunakan. Proses digitalisasi juga salah satu hal yang 
terus dikembangkan oleh ZII, seiring dengan transformasi 
bisnis agen perjalanan dari konvensional menuju online atau 
digital.
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Sepanjang tahun 2017, Zurich Insurance Indonesia 
memperkuat posisinya pada era digital dengan meluncurkan 
aplikasi mobile untuk agen yang disebut Zurich Insurance 
Platform (ZIP) yang memungkinkan agen untuk melakukan 
penawaran dan menerbitkan polis kendaraan bermotor 
langsung dari smartphone mereka. Diluncurkan pada bulan 
Oktober 2017, saat ini ZIP sudah tersedia di sistem operasi 
Android dan telah digunakan oleh lebih dari 200 agen pada 
akhir 2017.

Dengan menggunakan aplikasi ini, hanya dalam tiga langkah 
dibutuhkan untuk melakukan (membutuhkan waktu kurang 
dari 5 menit) yang kemudian secara otomatis dikirim ke email 
nasabah. Jika nasabah ingin mendapatkan penawaran 
alternatif, agen hanya perlu memilih produk dan perluasan 
jaminan tanpa memasukkan kembali data kendaraannya. 
Begitu nasabah setuju dengan penawaran yang diberikan, 
maka proses dilanjutkan dengan memotret KTP, STNK, dan 
fisik kendaraan itu sendiri (untuk mobil bekas). Apabila 
semua data sudah diinput, underwriter kami akan 
dinotifikasi dan selanjutnya memberikan keputusan apakah 
kendaraan tersebut dapat diterima atau tidak. Apabila 
diterima, polis akan diterbitkan dan dikirim ke email nasabah 
secara otomatis.

ZIP memberikan setidaknya ada tiga keuntungan utama. 
Pertama, mempercepat pemberian penawaran (sebelumnya 
membutuhkan waktu sekitar 30 menit menjadi kurang dari 
5 menit). Artinya, agen ada waktu lebih untuk berinteraksi 
dengan nasabah sehingga dapat memahami kebutuhan 
mereka dengan lebih baik. Kedua, ZIP itu tidak menggunakan 
kertas, melainkan setiap dokumen dibuat dalam format pdf 
dan dikirim ke email nasabah. Ketiga, survei bisa dilakukan 
langsung oleh agen dengan cara memotret kendaraan dari 
berbagai sudut dan mengunggahnya melalui aplikasi. Dengan 
demikian, prosesnya berjalan lebih sederhana dan cepat.

Selanjutnya pada tahun 2018, kami rencana bekerja sama 
dengan payment gateway sehingga ketika sebuah polis 
dikeluarkan, nasabah dapat membayar online melalui kartu 
kredit atau kartu debit. Selanjutnya, kami juga berencana 
untuk mengakomodir lini bisnis properti dan lini bisnis lainnya 
di dalam aplikasi ZIP ini.

In 2017, Zurich Insurance Indonesia strengthened its position in 
the digital era by releasing a mobile application for agents called 
Zurich Insurance Platform (ZIP). ZIP enables agents to give 
quotations and issue motor vehicle policies from their 
smartphones. Launched in October 2017, ZIP is currently 
available for the Android operating system and had been used 
by more than 200 agents as of the end of 2017.

By using this application, a quotation can be created in just three 
steps (taking less than 5 minutes) and then automatically sent 
to customer’s email. Should the customer want an alternative 
quotation, the agent need only select the product and coverage 
expansion without needing to re-input the vehicle information. 
Once the customer agrees with the quotation, the process 
continues by taking photos of the customer’s ID card, vehicle 
registration certificate, and the vehicle itself (for used cars). Once 
all data is inputted, our underwriters will be notified and will 
decide whether the vehicle is accepted or not. Once it is 
accepted, the policy is automatically issued and sent to customer’s 
email.

There are at least three main advantages of using ZIP. First, ZIP 
reduces the wait time for quotations (from at least 30 minutes 
to less than 5 minutes). This means that agents can use the time 
to interact with customers and better understand their needs. 
Second, it is paperless, with every document sent in pdf format 
to the customer’s email. Third, agents can directly carry out 
surveys by taking photos of the vehicle from different angles and 
uploading it to the application. Thus, the process is simplified 
and works faster.

Subsequently in 2018, we plan to work with a payment gateway 
so that when a policy is issued, customers can pay directly online 
using a credit/debit card. Furthermore, we also plan to add 
property and other lines of business to our ZIP application.

Operasional & TI // Operations & IT
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The ZTL agency channel is the main contributor to the company’s 
business. It continued to show tangible progress, recording 
strong growth of 64% (including Premier) to contribute IDR 184 
billion of annual premium in 2017.  

In line with this significant acceleration, company has 
successfully established more than 4,000 professionally licensed 
agents across Indonesia, who reliably deliver provide professional 
services to customers and address their financial needs.

In 2017, there were 6 Sales Offices in Jakarta, Surabaya, 
Bandung, Medan and Denpasar, as well as a number of General 
Agency Offices throughout Indonesia. It is part of ZTL’s ambition 
to expand its agency footprint and grow the presence of General 
Agency Offices through selective recruitment that is focused on 
the young generation, whereby we recruited more than 3,100 
new licensed agents in 2017.

Our agent activation program, which covers the 3 key elements 
of recruitment, training and development, has continued to 
produce productive and professional insurance agents all over 
Indonesia. 

Several development programs were held to nurture a culture 
of activity management and agency building within the sales 
force. This agency sales culture has progressively improved, 
giving rise to skilled and independent agency managers as well 
as the formation of 56 MDRT (Million Dollar Round Table)  
agents.

In line with the focus on customer strategy, operational 
capabilities have been improved by leveraging digital innovation 
and technology as new platforms, with implementation among 
others in e-submission, sales tools, payment and enquiries.

Guided by its commitment to customer focus, simplicity and 
innovation, ZTL will continue to drive value creation and increase 
its differentiation in the market.

Bisnis agensi ZTL merupakan kontributor  utama terhadap 
bisnis perusahaan. Bisnis ini terus menunjukkan 
perkembangan yang nyata, mencatat pertumbuhan yang 
kuat sebesar 64% (termasuk Premier) dengan kontribusi premi 
tahunan sebesar Rp 184 miliar pada tahun 2017.

Sejalan dengan percepatan bisnis yang signifikan, 
perusahaan berhasil membangun lebih dari 4.000 agen 
berlisensi profesional di seluruh Indonesia yang andal dalam 
memberikan layanan profesional kepada nasabah dalam 
memenuhi kebutuhan finansial mereka.

Di tahun 2017, terdapat 6 Kantor Pemasaran yang berada di 
Jakarta, Surabaya, Bandung, Medan dan Denpasar, dan 
sejumlah kantor-kantor keagenan yang tersebar di seluruh 
Indonesia. Ini adalah bagian dari ambisi ZTL untuk 
memperluas jangkauan agensi serta mengembangkan 
jaringan kantor keagenan melalui rekrutmen yang selektif 
dan berfokus pada generasi muda, dimana kami telah 
merekrut lebih dari 3.100 agen berlisensi di tahun 2017. 

Kelanjutan program aktivasi agen kami, yang mencakup 3 
elemen kunci perekrutan, pelatihan dan pengembangan, 
terus menghasilkan agen asuransi yang produktif dan 
profesional di seluruh Indonesia.

Beberapa program pengembangan diadakan untuk 
menumbuhkan budaya manajemen aktivitas dan 
pengembangan agensi di antara tenaga pemasar. Budaya ini 
telah semakin berkembang sehingga berhasil menghasilkan 

manajer agensi independen yang terampil serta terbentuknya 
56 agen MDRT (Million Dollar Round Table).

Sejalan dengan strategi fokus pada nasabah, peningkatan 
kemampuan operasional dilakukan melalui inovasi dan 
teknologi digital sebagai platform baru, yang antara lain 
diterapkan dalam e-submission, perangkat penjualan, 
pembayaran dan pengajuan pertanyaan.

Dipandu oleh komitmen akan fokus pada nasabah, 
penyederhaan dan inovasi, ZTL akan terus mendorong 
penciptaan nilai dan memperkuat diferensiasi di pasar 
Indonesia.

4.2  Aktifitas Bisnis ZTL // ZTL Business Activities

Jalur Distribusi Agensi // Agency Channel
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Bancassurance channel revenue grew by 46% compared to 
previous year, mainly due to contributions from our two bank 
partners, PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk. ('BTN') and 
PT Bank Mayapada Internasional, Tbk. ('BMI').

Bancassurance recorded annualized premium equivalent of IDR 
97.8 billion throughout 2017, with equal contribution from BMI 
and BTN of nearly 50% each. BMI’s total production doubled 
compared to the previous year, from IDR 23.1 billion in 2016 to 
IDR 48.6 billion in 2017. The significant growth was supported 
by an increase in the average premium size from policies sold to 
BMI’s prime customers. 

Whereas BTN’s total production grew by 12% from the previous 
year, also due to an increase in average premium size. The 
contribution of Prestigio to BTN results increased from 78% in 
2016 to 96% in 2017. We also launched a new Term ROP (Return 
of Premium) product in BTN called Ziaga Life Plus in November 
2017, selling over 1,300 policies within the first two months. 

We added two new distribution partners for our Credit Life 
product in 2017, namely Investree in March and MPM (Mitra 
Phinastika Mustika) in June, both of which are financing 
companies. In total, our new partners successfully sold over 3,000 
of our credit life policies by the end of 2017.

Moving forward, our strategies to optimize our existing business 
partnerships, develop the quantity and quality of our sales team, 
and strengthen our business development area.

ZTL Bancassurance

Pendapatan dari lini distribusi bancassurance bertumbuh 
sebesar 46% dibanding tahun sebelumnya, terutama 
didorong oleh kontribusi kedua mitra bank kami, yaitu PT 
Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk. ('BTN') dan PT Bank 
Mayapada Internasional, Tbk. ('BMI').

Bancassurance berhasil mencetak annualized premium 
equivalent sebesar Rp 97,8 miliar sepanjang tahun 2017, 
dengan kontribusi yang masing-masing setara dari BMI dan 
BTN mendekati 50%. Total produksi BMI bertumbuh lebih 
dari dua kali lipat dibanding tahun sebelumnya, dari Rp 23,1 
miliar di tahun 2016 menjadi Rp 48,6 miliar pada tahun 
2017. Pertumbuhan yang signifikan tersebut didukung oleh 
meningkatnya rata-rata premi per polis dari penjualan ke 
nasabah utama BMI.

Total produksi BTN bertumbuh 12% dari tahun sebelumnya, 
juga didukung oleh meningkatnya rata-rata premi per polis. 
Kontribusi penjualan produk Prestigio di BTN meningkat dari 
78% tahun 2016 menjadi 96% di tahun 2017. Kami juga 
meluncurkan produk Term ROP (asuransi jiwa berjangka 
dengan fitur Pengembalian Premi) baru di BTN yang disebut 
Ziaga Life Plus pada bulan November 2017 and berhasil 
menjual lebih dari 1.300 polis dalam kurun waktu dua bulan. 

Kami menambah dua mitra bisnis baru bagi produk credit life 
pada tahun 2017, yaitu Investree di bulan Maret dan MPM 
(Mitra Phinastika Mustika) di bulan Juni, yang keduanya 
merupakan perusahaan pembiayaan. Kedua mitra bisnis baru 
tersebut berhasil menjual lebih dari 3.000 polis credit life 
kami sampai akhir tahun 2017.

Ke depan, strategi kami adalah mengoptimalisasi kerjasama 
dengan mitra bisnis yang ada, mengembangkan tim penjualan 
baik dari segi kuantitas dan juga kualitas, serta memperkuat 
area pengembangan bisnis.
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During 2017, ZTL focused on developing insurance products that 
fullfill customers’ needs and enhance the existing  product line 
up. ZTL launched several endowment insurance products 
providing death benefit as well as maturity benefit at the end 
of the Insurace Term in the form of a premium refund. The 
products launched were Zurich Proteksi 8, which is distributed 
through agency channels, and Ziaga Life Plus which is distributed 
through bancassurance.

Zurich Proteksi 8 offers death benefit in the amount of 100% of 
the sum insured, and maturity benefit amounting to 108% of 
total premium paid at the end of the coverage term. The special 
feature of Zurich Protection 8 is that policyholders receive 
protection benefit for 8 years, with fixed and affordable 
premiums during these 8 years. 

Whereas Ziaga Life Plus provides death benefit (100% of sum 
insured) and maturity benefit (110% of total premium paid) at 
the end of coverage. The special feature of this product is a 
15-year protection benefit for  policyholders, with fixed and 
affordable premiums payable for 10 years.

In addition, ZTL also launched a comprehensive health insurance 
product called Zurich Pro-Care, which provides outpatient and 
inpatient benefits in hospitals worldwide. This product’s benefits 
include hospital treatment including both inpatient and 
outpatient care with a large coverage area domestically as well 
as internationally with a global reach. Zurich Pro-Care offers 
premium features such as an annual medical checkup facility up 
to IDR 50 million per year that can be used globally. In addition, 
this product has several other standout features such as a 
medical second opinion facility, medical evacuation benefit, 
medical concierge benefit, and critical illness benefit.

Zurich Pro-Care offers four plans that can be chosen and 
adjusted according to the customer’s needs and medical 
condition. Moreover, it has a co-pay feature, giving customers 
the freedom to pay more affordable premiums.

Sepanjang tahun 2017, ZTL fokus pada pengembangan 
produk-produk asuransi yang dapat memenuhi kebutuhan 
nasabah sekaligus melengkapi rangkaian produk yang sudah 
ada. ZTL meluncurkan beberapa produk asuransi dwiguna 
yang menawarkan manfaat perlindungan jiwa dan manfaat 
hidup pada akhir masa asuransi berupa pengembalian Premi. 
Produk yang diluncurkan adalah Zurich Proteksi 8 yang dijual 
melalui agensi, serta Ziaga Life Plus yang dijual melalui 
bancassurance.

Zurich Proteksi 8 memberikan manfaat perlindungan jiwa 
sebesar 100% uang pertanggungan dan manfaat 
pengembalian Premi sebesar 108% dari total premi yang 
sudah dibayarkan di akhir masa asuransi. Fitur istimewa dari 
Zurich Proteksi 8 adalah nasabah akan mendapatkan proteksi 
selama 8 tahun dengan premi tetap dan terjangkau selama 
8 tahun.

Sementara Ziaga Life Plus memberikan manfaat perlindungan 
jiwa sebesar 100% Uang Pertanggungan dan manfaat 
pengembalian Premi sebesar 110% dari total premi yang 
sudah dibayarkan pada akhir periode pertanggungan. Fitur 
istimewa dari Ziaga Life Plus adalah nasabah akan 
mendapatkan proteksi selama 15 tahun dengan premi tetap 
dan terjangkau selama 10 tahun.

Selain produk perlindungan jiwa, ZTL juga telah meluncurkan 
produk asuransi kesehatan yang komprehensif untuk 
perlindungan kesehatan, yaitu Zurich Pro-Care. Produk ini 
memberikan manfaat perawatan di rumah sakit, baik rawat 
inap maupun rawat jalan dengan wilayah pertanggungan 
yang luas, baik di dalam negeri maupun luar negeri hingga 
seluruh dunia. Zurich Pro-Care menawarkan fitur yang 
premium bagi nasabah, yaitu fasilitas pemeriksaan kesehatan 
hingga Rp 50 juta per tahun yang berlaku di seluruh dunia. 
Selain itu, produk ini juga memberikan beberapa fitur 
istimewa lainnya, seperti fasilitas opini medis kedua, layanan 
evakuasi medis, dan fasilitas layanan concierge, serta 
perlindungan penyakit kritis.

Zurich Pro-Care menyediakan 4 plan yang dapat dipilih dan 
disesuaikan dengan kebutuhan serta kondisi kesehatan. 
Produk ini juga menyediakan fitur co-pay, sehingga nasabah 
mendapatkan keleluasaan membayar premi yang lebih 
terjangkau.

Proposition Produk // Product Proposition
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Pada tahun 2017, di tengah membaiknya iklim investasi di 
Indonesia, ZTL turut menghadirkan solusi investasi bagi 
nasabah yaitu dengan meluncurkan produk Zurich Investa 
Plus. Produk unit link premi tunggal ini menawarkan 
pengembalian tingkat investasi yang menarik serta 
memberikan bonus loyalitas secara berkala selama 5 tahun. 
Selain itu, Zurich Investa Plus juga dilengkapi dengan 
beberapa pilihan asuransi tambahan (riders) sebagai bentuk 
perlindungan bagi nasabah.

Terakhir, ZTL juga telah meluncurkan produk asuransi jiwa 
kredit yang didistribusikan melalui sadengan perusahaan 
pembiayaan dan industri keuangan berbasis teknologi.

ZTL menawarkan 5 pilihan dana investasi yang dapat 
disesuaikan dengan profil investasi dan risiko setiap 
nasabah. Dana investasi kami dikelola oleh Schroders Asset 
Management Indonesia dan Samuel Asset Management.

Komposisi dan Kinerja Dana Unit Link Kami pada Akhir Tahun 
2017 :

In 2017, in the midst of a more favorable investment climate in 
Indonesia, ZTL also made investment opportunities available in 
Indonesia by introducing Zurich Investa Plus product.  This single 
premium unit link product offers competitive investment return 
and periodic loyalty bonuses over five years. Zurich Investa 
Plus also comes with a choice of additional riders to provide 
protection for customers.

Lastly, ZTL launched a credit life product which is distributed 
through financing companies and the financial technology 
industry. 

ZTL offers five investment fund choices which can be chosen 
based on the risk appetite and investment profile of customers. 
Our investment funds are managed by Schroders Asset 
Management Indonesia and Samuel Asset Management. 

Composition and Performance of our Unit Link Funds at the end 
of 2017:

        Kinerja Sepanjang Tahun per 29 Des 2017

No.                      Dana Unit Link Fund 2017                YTD Performance of 29 Dec 2017

                                                      Dana Kelola // Assets under Management

                         (IDRmio)                       Zurich Link

1.           Money Market Fund IDR                                  527                            3.40%

2.           Fixed Income Fund IDR                                3,629                          11.44%

3.           Flexible Fund IDR                                                 7,111                          13.09%

4.           Equity Fund IDR                                         456,919                          13.24%

5.           Amani Equity Fund IDR                               4,273                         -11.53%
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In 2017, we held a series of activities aimed at strengthening 
ZTL's image and reputation. Our activities included expanding 
communications, digital marketing development, and 
sponsorship activities to strengthen our branding. In order to 
support the OJK’s Financial Literacy and Inclusion activities, we 
also undertook several activities aimed at educating the public. 
Finally, we also held various corporate social responsibility (CSR) 
activities.

Pemasaran // Marketing

Pada tahun 2017, kami menyelenggarakan serangkaian 
kegiatan yang bertujuan untuk memperkuat citra dan 
reputasi ZTL. Kegiatan yang dijalankan termasuk perluasan 
cakupan komunikasi, pengembangan pemasaran digital, dan 
penyelenggaraan kegiatan sponsor untuk memperkuat 
branding kami. Untuk mendukung kegiatan Literasi 
Keuangan dan Inklusi OJK, kami juga melakukan beberapa 
kegiatan yang bertujuan mendidik masyarakat. Terakhir, kami 
juga mengadakan berbagai kegiatan tanggung jawab sosial 
perusahaan (CSR).
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Digital Initiatives & Financial Literacy

In 2017, we also undertook digital marketing initiatives to support 
the OJK’s financial literacy and inclusion activities, such as:

• #Loveyourfuture Social Media Campaign
As a form of support for the OJK’s financial literacy activities and 
our new Zurich Pro-Fit 8 products, we launched #Loveyourfuture 
social media campaign. We actively spread awareness of 
insurance through social media accounts, including holding 
quizzes on our social media, which aimed to direct the audience 
to our microsite. This activity lasted for 2 months and managed 
to produce 357 potential users. We also held a financial planning 
event and invited FX Mario as a speaker at Coworkinc, Kemang, 
Jakarta.

Inisiatif Digital & Literasi Keuangan

Pada tahun 2017, kami juga melakukan inisiatif pemasaran 
digital untuk mendukung kegiatan literasi keuangan dan 
inklusi keuangan OJK, seperti:

• Kampanye Media Sosial #Loveyourfuture
Sebagai bentuk dukungan kegiatan literasi keuangan OJK 
dan produk baru kami, Pro-Fit 8, kami meluncurkan 
kampanye media sosial #Loveyourfuture. Kami secara aktif 
menyebarkan kesadaran tentang asuransi melalui akun 
media sosial, termasuk mengadakan kuis di media sosial kami 
yang bertujuan mengarahkan pembaca ke microsite kami.  
Kegiatan ini berlangsung selama 2 bulan dan berhasil 
menghasilkan calon pengguna sebanyak 357 orang. Kami 
juga mengadakan acara perencanaan keuangan dengan 
mengundang FX Mario sebagai pembicara di Coworkinc, 
Kemang, Jakarta.

Events 

In terms of communication, we held several events that aimed 
to nurture good relations with the media. We also carried out 
initiatives to improve our internal communications, including:

• Media Relations:
In 2017, ZTL conducted several activities involving the media, 
including Journalist Class, Embracing Togetherness Ramadhan 
Campaign, Social Media Campaign Thematic Event, National 
Doctor Day and Healthy Sure Media Event. During 2017, we 
successfully gained more than Rp 12 billion in ad value and more 
than Rp 38 billion in PR value.

• Internal Communications:
We improved the quality of our internal communications on our 
internal portals and newsletters.

•#YakinSehat Media Event
To promote the launch of our new product, we held a cooking 
class with the Burgreens owner and chefs, and our agency 
director where we talked about healthy living through healthy 
eating habits. We also produced and distributed a YouTube series 
on healthy living to reinforce messages from this event. In 
addition, we also mentioned #Yakinsehat? in our social media 
and marketing emails.

Acara

Dalam hal komunikasi, kami mengadakan beberapa acara 
yang bertujuan untuk memelihara hubungan baik dengan 
media. Kami juga melakukan inisiatif untuk meningkatkan 
komunikasi internal kami, termasuk:

• Hubungan media:
Pada tahun 2017, ZTL menyelenggarakan berbagai kegiatan 
yang melibatkan media termasuk Kelas Jurnalis, Kampanye 
Ramadhan Merangkul Kebersamaan, Kampanye Media Sosial 
Tematik, Hari Dokter Nasional, dan Acara Media Healthy Sure 
(Pasti Sehat). Selama tahun 2017, kami berhasil memperoleh 
nilai iklan lebih dari Rp 12 miliar dan nilai PR lebih dari Rp 38 
miliar.

• Komunikasi internal:
Kami meningkatkan kualitas komunikasi internal di portal 
internal serta newsletter kami.

• Acara  Media #YakinSehat
Untuk mempromosikan peluncuran produk baru kami, kami 
mengadakan kelas memasak bersama pemilik dan koki 
Burgreens  serta direktur agensi kami yang membahas perihal 
hidup sehat melalui kebiasaan makan yang sehat. Kami juga 
memproduksi dan mendistribusikan seri YouTube tentang 
hidup sehat untuk memperkuat pesan dari acara ini. Selain 
itu, kami juga menyebutkan hashtag #Yakinsehat? di media 
sosial dan email pemasaran kami.
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• Haruka Edu "Zurich Protection of Education"
Still in order to support financial literacy activities, we 
collaborated with Haruka Edu, an online training platform. Our 
goal is to educate youth to know the importance of protection 
for the future. This training teaches about the basics of insurance 
and explains specifically about life insurance and general 
insurance.

• #Lekatkan Kebersamaan Ramadan Social Media Campaign 
We conducted this social media campaign during the month of 
Ramadan, which talks about the importance of spending more 
time with your loved ones, with a microsite where participants 
could share their stories via social media. Over one and a half 
months, this activity attracted 517 participants. We also 
communicated the campaign #LekatkanKebersamaan to internal 
employees and set up an employee visit to the Yayasan Sayap 
Ibu orphanage where we enjoyed fun activities together and 
used coloring activities to educate children on the importance 
of saving.

• Zurich Community Week 2017
Our annual CSR activities are always focused on the community. 
In 2017, we worked with the Habitat for Humanity Indonesia 
NGO, a community-focused NGO that builds houses for people 
in need. This partnership held several activities, ranging from 
fundraising activities involving internal employees to 
crowdfunding at www.kitabisa.com. In result with the outcome 
that Habitat for Humanity was able to successfully build 3 houses 
and 1 school library. 

• Haruka Edu "Perlindungan Zurich Pendidikan"
Masih dalam rangka mendukung kegiatan literasi keuangan, 
kami berkolaborasi dengan Haruka Edu, sebuah platform 
pelatihan online. Tujuan kami adalah untuk mendidik 
pemuda agar sadar akan pentingnya perlindungan untuk 
masa depan. Pelatihan ini memberikan penyuluhan tentang 
dasar-dasar asuransi dan penjelasan tentang asuransi jiwa 
dan asuransi umum.

• Kampanye Media Sosial Ramadhan #Lekatkan Kebersamaan
Kampanye media sosial ini yang dilakukan selama bulan 
Ramadhan, membahas pentingnya berbagi waktu dengan 
keluarga yang dicintai di mana peserta dapat menggunggah 
cerita mereka ke microsite kami untuk di sharing melalui 
media sosial. Kegiatan ini diikuti 517 peserta selama satu 
setengah bulan. Kami juga mengkomunikasikan kampanye 
#LekatkanKebersamaan kepada karyawan internal dengan 
mengatur kunjungan karyawan ke Yayasan Sayap Ibu di mana 
mereka melakukan berbagai kegiatan yang menyenangkan 
dan mendidik anak-anak tentang pentingnya menabung 
melalui kegiatan.

• Zurich Community Week 2017
Kegiatan CSR tahunan kami selalu berfokus pada 
masyarakat. Pada 2017, kami bekerja dengan Habitat for 
Humanity Indonesia, yaitu LSM yang berfokus pada 
masyarakat dengan membangun rumah untuk masyarakat 
yang membutuhkan. Berbagai kegiatan diadakan dalam hal 
ini, mulai dari kegiatan penggalangan dana yang melibatkan 
karyawan internal hingga crowdfunding di 
www.kitabisa.com. Hasilnya, Habitat for Humanity berhasil 
membangun sebanyak 3 rumah dan 1 perpustakaan sekolah.
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During 2017, we conducted several sponsorship activities to our 
Branding Activation and support our Community Engagement, 
including:

• TEDxUbud Sponsorship
TEDxUbud is an annual event where communities, innovators, 
change-makers and social pioneers gather for talk shows. Zurich, 
having sponsored this event in 2016, became the main sponsor 
for TEDxUbud 2017 event. To improve engagement with the 
event participants we set up booths and held games and 
entertainment activities. As a form of employee engagement, 
we also held a contest for the employees whereby the winners 
of the contest were sent to Bali to attend the TEDxUbud event.

• Batik Day with Mercedes Benz Club Indonesia
We collaborated with the Mercedes-Benz Club for 2 events. The 
first event was the Mercedes Benz National Jamboree in Klapa, 
Pecatu – Bali, in which Zurich was the main sponsor of the event. 
The event, which was held in Bali on 29-30 September 2017, 
was attended by about 400 participants from various Mercedes 
Benz clubs in Indonesia, and covered by O-Channel and Mugos 
TV. To collect potential candidates for our databases, we 
provided Personal Accident Insurance to all participants through 
the Good Friend application. The Zurich logo was also affixed to 
all W204 Mercedes Benz cars at the event. The second event was 
National Batik Day as a continuation of the National Jamboree 
event held at Mal Kuningan City in Jakarta on 7-8 October 2017. 
The event was held to commemorate National Batik Day. From 
these two events, ZTL managed to obtain APE of IDR 375 million.

• Dream Theater concert
In collaboration with Melon, a subsidiary of Telkom Indonesia, 
we participated by giving free Zurich Personal Accident (PA) 
products to all concert ticket buyers. Viewers had to redeem their 
tickets at the Zurich booth set up there and show their Zurich 
bracelets before they could enter the concert.

Selama 2017, kami telah melakukan beberapa kegiatan 
sponsor untuk Branding Activation serta mendukung 
Community Engagement, termasuk:

• Sponsor TEDxUbud
TEDxUbud adalah acara tahunan di mana komunitas, 
inovator, change-maker dan perintis sosial berkumpul untuk 
acara talk show. Zurich, setelah mensponsori acara ini pada 
tahun 2016, menjadi sponsor utama untuk acara TEDxUbud 
2017. Untuk meningkatkan keterlibatan dengan peserta acara 
kami menyiapkan stan dan mengadakan permainan dan 
kegiatan hiburan. Sebagai bentuk keterlibatan karyawan, 
kami juga mengadakan kontes untuk karyawan di mana 
pemenang kontes dikirim ke Bali untuk menghadiri acara 
TEDxUbud.

• Hari Batik dengan Mercedes Benz Club Indonesia
Kami berkolaborasi dengan Mercedes-Benz Club untuk 2 
acara. Acara pertama adalah Jambore Nasional Mercedes 
Benz di Klapa, Pecatu - Bali, di mana Zurich sebagai sponsor 
utama acara tersebut. Acara yang diadakan di Bali pada 
29-30 September 2017, dihadiri oleh sekitar 400 peserta dari 
berbagai klub Mercedes Benz di Indonesia yang diliputi 
O-Channel dan Mugos TV. Kami memberikan Asuransi 
Kecelakaan Pribadi (Personal Accident Insurance) bagi semua 
peserta melalui aplikasi Good Friend. Logo Zurich juga 
dipasang pada semua mobil W204 Mercedes Benz di acara 
tersebut. Acara kedua adalah Hari Batik Nasional sebagai 
kelanjutan dari acara Jambore Nasional yang diadakan di Mal 
Kuningan City di Jakarta pada tanggal 7-8 Oktober 2017. 
Acara ini diadakan untuk memperingati Hari Batik Nasional. 
Dari dua peristiwa ini, ZTL berhasil memperoleh nilai APE 
sebesar Rp 375 juta.

• Konser Dream Theater
Bekerja sama dengan Melon, anak perusahaan Telkom 
Indonesia, kami berpartisipasi dengan memberikan produk 
Personal Accident (PA) Zurich gratis kepada semua pembeli 
tiket konser. Penonton harus menukarkan tiket mereka di 
kios Zurich yang berada di lokasi dan menunjukkan gelang 
Zurich mereka sebelum mereka dapat memasuki konser.

Kegiatan Branding & Sponsor // Branding Activities & Sponsorship 
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We proudly received a number of awards in 2017 as proof of 
Zurich's commitment in providing the best service to customers. 
Among them were the "First in Indonesia Award 2017", awarded 
for our Pro-Fit 8 product which competed in the First Dual 
Product category in Indonesia, and the "Indonesia Digital 
Innovation Award 2017” as the most innovative company in 
digital transformation (Digital Credit Protection, Good Friends 
application) at Warta Ekonomi Indonesia Digital Innovation 
Award 2017. In January 2018 we also received the "CSR Award 
Sindo 2017” in the Mauk for Education category at the 
Appreciation of Innovation Award 2017, and we also received 
the "IT Leadership Award" at the Asia Insurance Technology 
Awards.

Penghargaan // Awards

Kami bangga telah meraih sejumlah penghargaan pada tahun 
2017 sebagai bukti komitmen Zurich dalam memberikan 
layanan terbaik kepada pelanggan. Di antaranya adalah "First 
in Indonesia Award 2017", yang diberikan untuk produk 
Pro-Fit 8 kami yang bersaing dalam kategori Produk Ganda 
Pertama di Indonesia, dan "Indonesia Digital Innovation 
Award 2017" sebagai perusahaan paling inovatif dalam 
transformasi digital (Digital Perlindungan Kredit, Aplikasi 
Teman Baik) di ajang Warta Ekonomi Indonesia Digital Award 
2017. Pada bulan Januari 2018 kami juga menerima 
"Penghargaan CSR Sindo 2017" di Mauk untuk kategori 
pendidikan pada ajang Penghargaan Penghargaan Inovasi 
2017, dan kami juga dianugerahi penghargaan “IT Leadership 
Award” di ajang Asia Insurance Technology Awards.
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Operations & IT

In designing an operational model that addresses current as well 
as future needs, Zurich always refers to its 3 main pillars as its 
foundation, namely customers, convenience and innovation. In 
2017, Information Technology (IT) and Operational activities 
focused on leveraging technology to connect these three pillars. 
In particular, we used smartphones to reach, drive and provide 
services to stakeholders, 24/7, whenever and wherever they may 
be.

Focus on customers
In serving our customers, we always position them as the focus 
of our solutions. Equipped with this philosophy, in 2017 we 
simplified our on-boarding processes by reducing our 
underwriting rules and forms as well as digitalizing related 
processes. This enabled our agents to instantly on-board new 
customers through our straight through processing, supported 
by integrated digitalized processes.  We will also extend our 
app-base solutions to our policyholders, enabling them to 
process policy changes and submit claim digitally via applications 
that they can access through their smartphone. Our goal is to 
be able to run all processes can be done digitally 24/7, anywhere 
and any time. 

We have also developed an application for agents which allows 
them to complete their registration for new recruits digitally and 
instantly.  This solution has also been expanded so that it can 
meet agents’ need for training and information. By giving 24/7 
mobile access to important information, this solution makes our 
agents more mobile, efficient and competitive. 

Meanwhile, the data mining capability that we have developed 
allows management to have instant access to the latest 
information, giving all stakeholders the ability to immediately 
know the latest production status as well as other relevant 
financial information through their smartphone apps.

TI & Operasional

Dalam merancang model operasional yang dapat menjawab 
kebutuhan saat ini maupun masa depan, Zurich senantiasa 
mengacu pada 3 pilar utama Grup sebagai landasan, yaitu 
nasabah, kemudahan dan inovasi. Pada tahun 2017, kegiatan 
Teknologi Informasi (TI) dan Operasional fokus pada manfaat 
teknologi dalam menghubungkan ketiga pilar tersebut. 
Khususnya, kami memanfaatkan smartphone untuk 
menjangkau, mendorong dan melayani pemangku 
kepentingan, 24/7, dimana saja dan kapan saja.

Berfokus pada nasabah
Dalam memberikan layanan, kami senantiasa menjadikan 
nasabah sebagai pusat dari solusi kami. Berbekal filosofi 
tersebut, pada tahun 2017 kami menyederhanakan proses 
akuisisi bisnis baru melakukan penyederhanaan peraturan 
dan formulir underwriting dan proses-proses yang terkait 
didigitalisasi, sehingga mempermudah agen dalam 
membukukan bisnis baru melalui straight through processing 
yang didukung proses digital yang terpadu. Solusi berbasis 
aplikasi ini juga akan diperluas bagi pemegang polis, 
sehingga nasabah dimudahkan untuk melakukan perubahan 
polis dan mengajukan klaim secara digital melalui aplikasi 
yang dapat diakses melalui smartphone mereka. Kami 
bermaksud agar seluruh proses dapat dilakukan secara digital, 
24/7, dimanapun dan kapanpun.
 
Kami juga telah mengembangkan aplikasi untuk agen 
dimana agen dapat menyelesaikan proses registrasi 
perekrutan agen baru secara digital dan instan. Solusi 
tersebut juga telah diperluas untuk menjawab kebutuhan 
agen akan training dan informasi. Informasi yang dapat 
diakses 24/7 ini akan mendukung agen kami agar lebih cepat 
bergerak, semakin efisien dan kompetitif.

Sementara kapabilitas data mining yang telah dibangun 
dapat mendukung manajemen dalam mengakses informasi 
terbaru secara instan, sehingga seluruh pemangku 
kepentingan dapat langsung mengetahui pencapaian 
produksi terkini dan informasi keuangan lainnya melalui 
aplikasi smartphone masing-masing.

TI & Operasional // Operations & Technology
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Commitment to Innovation 
We work with local startups to support the provision of the 
latest technology. Our commitment is not only limited to our 
operational targets, but also extends to support local talent 
innovation to create momentum in realizing our ambitions for 
the future.

 
To that end, we work with local startup companies to develop 
voice-based notifications in our customer interactions, in order 
to quickly and accurately connect to customers and improve our 
customer contact rate. To improve our abilities to listen to 
customer and market conditions, we have also put into use social 
media listener technology as our bridge to the social media world. 
We are also in the process of using chatbot technology to respond 
to agent questions through an independent, 24/7 service that 
can be accessed by messaging applications via smartphones.

Increased convenience through technology
In line with our 2017 focus on customer, simplication and 
innovation, during the year we moved to digitize our business 
and better leverage digital technology throughout our 
operations. This was done with the aim of improving our 
customer experience, increasing internal cost efficiency, and 
preparing for future growth. 

A number of initiatives were therefore carried out during the 
year, starting with a commitment to simplify the experience for 
our customers and agents when interacting with us.  The main 
initiatives implemented in 2017 were:

• Our business analytics and data warehouse:
This business analytics and data warehouse gives management 
instant, automated business analytics that can be accessed 
anytime, anywhere. Features include an executive dashboard, 
production by principal, financing monitoring and more.
 

• Sales portal:
In 2017, we also created a digitalized sales platform to provide 
all the information needed by our sales force including general 
information, agent information, client and policy information, 
sales care and documents. 

Komitmen terhadap Inovasi
Kami bekerjasama dengan perusahaan-perusahaan startup 
lokal untuk mendukung penyediaan teknologi terbaru. 
Komitmen kami bukan hanya terbatas pada pemenuhan 

inovasi pada target operasional kami, namun melainkan juga 
eksplorasi mendukung inovasi terhadap talenta lokal dalam 
menciptakan momentum dalam mewujudkan ambisi cita-cita 
kami ke depan. 

Kami memanfaatkan perusahaan startup lokal untuk 
mengembangkan notifikasi berbasis suara pada saat 
berinteraksi dengan nasabah, sehingga mampu menghubungi 
nasabah secara cepat dan tepat, guna meningkatkan tingkat 
keberhasilan kontak nasabah. Untuk meningkatkan 
kemampuan kita dalam mendengarkan suara pelanggan dan 
keadaan pasar, kita juga sudah menanfaatkan teknologi social 
media listener untuk menjembatani hubungan kami ke 
dunia media sosial. Kami juga sedang dalam proses 
penerapan teknologi chatbot untuk menanggapi pertanyaan 
agen melalui layanan mandiri yang tersedia 24/7, yang dapat 
diakses melalui aplikasi messaging melalui smartphone.

Meningkatkan kemudahan melalui teknologi
Sejalan dengan tujuan kami pada tahun 2017 untuk fokus 
pada nasabah, penyederhanaan dan inovasi, sepanjang tahun 
kami melakukan inisiatif untuk mendigitisasi bisnis kami dan 
memanfaatkan teknologi digital dengan lebih baik di seluruh 
operasional kami. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan 
pengalaman nasabah, meningkatkan efisiensi biaya internal, 
dan melalukan persiapan untuk pertumbuhan di masa 
depan.

Oleh karena itu, sejumlah inisiatif dilakukan sepanjang tahun 
yang dimulai dari komitmen untuk menyederhanakan 
pengalaman nasabah dan agen kami pada saat berinteraksi 
dengan kami. Inisiatif utama yang diterapkan pada tahun 
2017 adalah: 

• Analisis bisnis dan gudang (warehouse) data kami:
Analitik bisnis dan warehouse ini memungkinkan 
manajemen untuk mendapatkan analitik yang dihasilkan 
secara instan dan otomatis kapan saja, di mana saja. Fiturnya 
termasuk executive dashboard, production by principal 
dan banyak lagi.
 
• Portal penjualan:
Pada tahun 2017, kami juga mengembangkan platform 
informasi digital untuk agen, yang menyediakan semua 
informasi yang dibutuhkan oleh tenaga pemasar kami 
termasuk informasi umum, informasi agen, informasi klien 
dan kebijakan, layanan penjualan dan dokumen.
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Operations & IT

In designing an operational model that addresses current as well 
as future needs, Zurich always refers to its 3 main pillars as its 
foundation, namely customers, convenience and innovation. In 
2017, Information Technology (IT) and Operational activities 
focused on leveraging technology to connect these three pillars. 
In particular, we used smartphones to reach, drive and provide 
services to stakeholders, 24/7, whenever and wherever they may 
be.

Focus on customers
In serving our customers, we always position them as the focus 
of our solutions. Equipped with this philosophy, in 2017 we 
simplified our on-boarding processes by reducing our 
underwriting rules and forms as well as digitalizing related 
processes. This enabled our agents to instantly on-board new 
customers through our straight through processing, supported 
by integrated digitalized processes.  We will also extend our 
app-base solutions to our policyholders, enabling them to 
process policy changes and submit claim digitally via applications 
that they can access through their smartphone. Our goal is to 
be able to run all processes can be done digitally 24/7, anywhere 
and any time. 

We have also developed an application for agents which allows 
them to complete their registration for new recruits digitally and 
instantly.  This solution has also been expanded so that it can 
meet agents’ need for training and information. By giving 24/7 
mobile access to important information, this solution makes our 
agents more mobile, efficient and competitive. 

Meanwhile, the data mining capability that we have developed 
allows management to have instant access to the latest 
information, giving all stakeholders the ability to immediately 
know the latest production status as well as other relevant 
financial information through their smartphone apps.

TI & Operasional

Dalam merancang model operasional yang dapat menjawab 
kebutuhan saat ini maupun masa depan, Zurich senantiasa 
mengacu pada 3 pilar utama Grup sebagai landasan, yaitu 
nasabah, kemudahan dan inovasi. Pada tahun 2017, kegiatan 
Teknologi Informasi (TI) dan Operasional fokus pada manfaat 
teknologi dalam menghubungkan ketiga pilar tersebut. 
Khususnya, kami memanfaatkan smartphone untuk 
menjangkau, mendorong dan melayani pemangku 
kepentingan, 24/7, dimana saja dan kapan saja.

Berfokus pada nasabah
Dalam memberikan layanan, kami senantiasa menjadikan 
nasabah sebagai pusat dari solusi kami. Berbekal filosofi 
tersebut, pada tahun 2017 kami menyederhanakan proses 
akuisisi bisnis baru melakukan penyederhanaan peraturan 
dan formulir underwriting dan proses-proses yang terkait 
didigitalisasi, sehingga mempermudah agen dalam 
membukukan bisnis baru melalui straight through processing 
yang didukung proses digital yang terpadu. Solusi berbasis 
aplikasi ini juga akan diperluas bagi pemegang polis, 
sehingga nasabah dimudahkan untuk melakukan perubahan 
polis dan mengajukan klaim secara digital melalui aplikasi 
yang dapat diakses melalui smartphone mereka. Kami 
bermaksud agar seluruh proses dapat dilakukan secara digital, 
24/7, dimanapun dan kapanpun.
 
Kami juga telah mengembangkan aplikasi untuk agen 
dimana agen dapat menyelesaikan proses registrasi 
perekrutan agen baru secara digital dan instan. Solusi 
tersebut juga telah diperluas untuk menjawab kebutuhan 
agen akan training dan informasi. Informasi yang dapat 
diakses 24/7 ini akan mendukung agen kami agar lebih cepat 
bergerak, semakin efisien dan kompetitif.

Sementara kapabilitas data mining yang telah dibangun 
dapat mendukung manajemen dalam mengakses informasi 
terbaru secara instan, sehingga seluruh pemangku 
kepentingan dapat langsung mengetahui pencapaian 
produksi terkini dan informasi keuangan lainnya melalui 
aplikasi smartphone masing-masing.

• Aplikasi Zurich Pro (Z-Pro):
Versi pertama dari aplikasi Z-Pro ditujukan untuk mendigitasi 
proses penjualan oleh tenaga pemasar mulai dari 
penginputan data calon nasabah, pembuatan ilustrasi dan 
SPAJ, proses pengajuan lalu diikuti proses pembayaran secara 
digital. 

• Sistem kompensasi Varicent yang terotomatisasi:
Sistem kompensasi yang terotomatisasi ini dapat melakukan 
perhitungan  komisi agen secara otomatisasi, sehingga 
meningkatkan kepuasan agen juga meningkatkan efisiensi 
operasi internal.

Pada ujungnya, upaya tersebut telah meningkatkan 
pelayanan nasabah, memberikan pengalaman nasabah dan 
pengalaman agen yang lebih baik, meningkatkan efisiensi 
biaya dan produktivitas internal, dan meningkatkan 
pengumpulan data dan analitik kami. Kemajuan tersebut 
didukung oleh peningkatan kemampuan data mining kami, 
sehingga manajemen dapat langsung mengakses informasi 
terkini.

• Zurich Pro (Z-Pro) application:
The first version of the Z-Pro application aims to digitized the 
sales process by our salespeople, starting from inputting 
potential customers’ data, the creation of illustrations and SPAJ, 
followed by the submission process and digital payment.

• The Varicent automation compensation system:
This automation compensation system helped automate 
commission payment calculations, for better agent satisfaction 
and more efficient internal operations.

The end result has been to improve customer service, improve 
customer and agent experience, increase internal cost efficiency 
and productivity, and improve our data gathering and analytics.  
These advances are supported by improvements in our data 
mining capability, giving management immediate access to the 
latest information.
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Commitment to Innovation 
We work with local startups to support the provision of the 
latest technology. Our commitment is not only limited to our 
operational targets, but also extends to support local talent 
innovation to create momentum in realizing our ambitions for 
the future.

 
To that end, we work with local startup companies to develop 
voice-based notifications in our customer interactions, in order 
to quickly and accurately connect to customers and improve our 
customer contact rate. To improve our abilities to listen to 
customer and market conditions, we have also put into use social 
media listener technology as our bridge to the social media world. 
We are also in the process of using chatbot technology to respond 
to agent questions through an independent, 24/7 service that 
can be accessed by messaging applications via smartphones.

Increased convenience through technology
In line with our 2017 focus on customer, simplication and 
innovation, during the year we moved to digitize our business 
and better leverage digital technology throughout our 
operations. This was done with the aim of improving our 
customer experience, increasing internal cost efficiency, and 
preparing for future growth. 

A number of initiatives were therefore carried out during the 
year, starting with a commitment to simplify the experience for 
our customers and agents when interacting with us.  The main 
initiatives implemented in 2017 were:

• Our business analytics and data warehouse:
This business analytics and data warehouse gives management 
instant, automated business analytics that can be accessed 
anytime, anywhere. Features include an executive dashboard, 
production by principal, financing monitoring and more.
 

• Sales portal:
In 2017, we also created a digitalized sales platform to provide 
all the information needed by our sales force including general 
information, agent information, client and policy information, 
sales care and documents. 

Komitmen terhadap Inovasi
Kami bekerjasama dengan perusahaan-perusahaan startup 
lokal untuk mendukung penyediaan teknologi terbaru. 
Komitmen kami bukan hanya terbatas pada pemenuhan 

inovasi pada target operasional kami, namun melainkan juga 
eksplorasi mendukung inovasi terhadap talenta lokal dalam 
menciptakan momentum dalam mewujudkan ambisi cita-cita 
kami ke depan. 

Kami memanfaatkan perusahaan startup lokal untuk 
mengembangkan notifikasi berbasis suara pada saat 
berinteraksi dengan nasabah, sehingga mampu menghubungi 
nasabah secara cepat dan tepat, guna meningkatkan tingkat 
keberhasilan kontak nasabah. Untuk meningkatkan 
kemampuan kita dalam mendengarkan suara pelanggan dan 
keadaan pasar, kita juga sudah menanfaatkan teknologi social 
media listener untuk menjembatani hubungan kami ke 
dunia media sosial. Kami juga sedang dalam proses 
penerapan teknologi chatbot untuk menanggapi pertanyaan 
agen melalui layanan mandiri yang tersedia 24/7, yang dapat 
diakses melalui aplikasi messaging melalui smartphone.

Meningkatkan kemudahan melalui teknologi
Sejalan dengan tujuan kami pada tahun 2017 untuk fokus 
pada nasabah, penyederhanaan dan inovasi, sepanjang tahun 
kami melakukan inisiatif untuk mendigitisasi bisnis kami dan 
memanfaatkan teknologi digital dengan lebih baik di seluruh 
operasional kami. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan 
pengalaman nasabah, meningkatkan efisiensi biaya internal, 
dan melalukan persiapan untuk pertumbuhan di masa 
depan.

Oleh karena itu, sejumlah inisiatif dilakukan sepanjang tahun 
yang dimulai dari komitmen untuk menyederhanakan 
pengalaman nasabah dan agen kami pada saat berinteraksi 
dengan kami. Inisiatif utama yang diterapkan pada tahun 
2017 adalah: 

• Analisis bisnis dan gudang (warehouse) data kami:
Analitik bisnis dan warehouse ini memungkinkan 
manajemen untuk mendapatkan analitik yang dihasilkan 
secara instan dan otomatis kapan saja, di mana saja. Fiturnya 
termasuk executive dashboard, production by principal 
dan banyak lagi.
 
• Portal penjualan:
Pada tahun 2017, kami juga mengembangkan platform 
informasi digital untuk agen, yang menyediakan semua 
informasi yang dibutuhkan oleh tenaga pemasar kami 
termasuk informasi umum, informasi agen, informasi klien 
dan kebijakan, layanan penjualan dan dokumen.



3) Risiko Strategi
Risiko strategi adalah potensi kegagalan Perusahaan dalam 
memenuhi kewajibannya kepada pemegang polis/nasabah akibat 
kegagalan dalam melakukan perencanaan dan pelaksanaan 
strategi, pengambilan keputusan bisnis, dan/atau kurang 
responsifnya Perusahaan terhadap perubahan eksternal.

Perusahaan telah menyesuaikan rencana strategis dengan visi & 
misi, kecukupan internal, dan posisi strategis di industri. Untuk 
mengendalikan risiko strategi, Perusahaan secara memadai 
menjalankan proses formulasi, penerapan, dan pengawasan 
serta selalu berupaya untuk meningkatkan kemampuan 
organisasi, dan sumber daya manusia yang dimiliki sebagai 
penunjang dalam mencapai tujuan strategis Perusahaan.

4) Risiko Operasional
Risiko operasional adalah potensi kegagalan Perusahaan dalam 
merealisasikan kewajiban yang dijanjikan kepada 
tertanggung/pemegang polis akibat ketidaklayakan atau 
kegagalan proses internal, manusia, sistem teknologi informasi 
dan/atau adanya kejadian-kejadian yang berasal dari eksternal 
Perusahaan.

Perusahaan senantiasa berusaha untuk mengendalikan dan 
mengawasi risiko operasional melalui perbaikan yang 
berkelanjutan dan berkesinambungan. Perusahaan telah memiliki 
kebijakan dan prosedur kerja yang memadai. Seluruh infrastruktur, 
sistem, dan aplikasi yang digunakan telah memadai, dan 
dipelihara dengan baik. Perusahaan juga menggunakan jasa 
pihak ketiga untuk membantu kegiatan operasional dimana 
pengelolaan pihak ketiga diatur dalam prosedur internal 
Perusahaan. Perusahaan memiliki rencana keberlangsungan 
usaha, dan pemulihan atas bencana yang memadai  dan telah 
dilakukan uji coba atas rencana tersebut pada tahun 2017 dengan 
hasil  yang memuaskan. Selain itu, Perusahaan secara 
berkelanjutan mengelola dan mengembangkan sumber daya 
manusia yang dimilikinya.  

5) Risiko Aset dan Liabilitas
Risiko aset dan liabilitas adalah potensi kegagalan dalam 
pengelolaan aset dan pengelolaan liabilitas Perusahaan, yang 
menimbulkan kekurangan dana dalam memenuhi kewajiban 
Perusahaan kepada pemegang polis.

Perusahaan menganut strategi investasi yang konservatif. Dalam 
hal ini, Perusahaan mengelola, menilai, dan mengawasi posisi 
aset dan liabilitas dengan sangat memadai untuk mengurangi 
adanya risko ketidaksesuaian antara aset dan liabilitas.  Perusahaan 
secara berkala mengadakan Rapat Komite Asset Liabilitas dan 
Investasi (Asset Liabilty Management and Investment Committee/ 
ALMIC) untuk memantau risiko, posisi aset, dan liabilitas 
Perusahaan  yang diawasi secara langsung oleh Dewan Direksi.

6) Risiko Asuransi
Risiko asuransi adalah potensi kegagalan Perusahaan memenuhi 
kewajiban kepada pemegang polis sebagai akibat dari 
ketidakcukupan proses seleksi risiko (underwriting), penetapan 
premi (pricing), penggunaan reasuransi dan/atau penanganan 
klaim.

Perusahaan cenderung memiliki produk asuransi yang bersifat 
short-tail dan short-term untuk asuransi kerugian, serta medium 
hingga long-term untuk produk asuransi jiwa. Perusahaan 
memiliki diversifikasi risiko pada portofolio bisnisnya, dan telah 
memiliki struktur reasuransi yang memadai.

Perusahaan memiliki struktur, prosedur, dan pedoman yang 
terpisah atas fungsi underwriting, klaim, dan manajemen 
reasuransi. Perusahaan memiliki Komite Pengembangan Produk 
yang berfungsi untuk memantau proses pengembangan produk 
termasuk desain produk, dan penetapan premi, serta untuk 
memonitor risiko asuransi secara berkala.

7) Risiko Dukungan Dana dan Permodalan
Risiko dukungan dana dan permodalan adalah potensi kegagalan 
akibat ketidakcukupan dana Perusahaan dikarenakan 
kerugian-kerugian tak terduga yang disebabkan oleh antara lain 
meningkatnya rasio klaim di luar perkiraan, hasil investasi yang 
buruk, maupun hal yang tak terduga lainnya.

Perusahaan senantiasa menjaga posisi modalnya agar tetap 
berada di atas ketentuan minimum, dan target internal sesuai 
dengan ketentuan yang tertuang dalam Risk Appetite Statement 
Perusahaan dimana target internal Perusahaan ditetapkan lebih 
tinggi dari peraturan yang berlaku. Perusahaan mengawasi posisi 
modal secara berkala dan memiliki mekanisme penambahan 
modal dari Perusahaan induk/Grup apabila diperlukan.

8) Risiko Transaksi Intra-Grup
Risiko transaksi intra-grup adalah potensi kegagalan akibat 
ketergantungan suatu entitas baik secara langsung maupun tidak 
langsung terhadap entitas lainnya di dalam satu Konglomerasi 
Keuangan dalam rangka pemenuhan kewajiban perjanjian tertulis 
maupun perjanjian tidak tertulis, baik yang diikuti perpindahan 
dana dan/atau tidak diikuti perpindahan dana.

Grup Konglomerasi Keuangan Zurich di Indonesia terdiri dari dua 
Perusahaan asuransi yang masing-masing berdiri  sendiri dimana 
saham mayoritasnya dimiliki oleh Zurich Insurance Group (ZIG), 
dan sebagian lagi dimiliki oleh mitra lokal yang berbeda.

Kedua Perusahaan memiliki satu perjanjian transaksi intra grup 
mengenai pemanfaatan infrastruktur nomor Call Center bersama 
dengan tujuan memberikan kemudahan bagi nasabah kedua 
Perusahaan di Indonesia.

Sesuai dengan ketentuan POJK tersebut, Zurich telah melaporkan 
Laporan Hasil Penilaian Profil Risiko Terintegrasi untuk tahun 2017 
kepada OJK dengan tingkat risiko terintegrasi secara keseluruhan 
adalah “Rendah”. Ini menunjukkan bahwa Konglomerasi 
Keuangan kedua Perusahaan dalam kondisi baik, dan sangat kecil 
kemungkinan bagi Perusahaan untuk gagal dalam memenuhi 
kewajibannya kepada para pemegang polis, maupun kepada pihak 
pemangku kepentingan lainnya.

Sebagai konglomerasi keuangan sejenis sebagaimana tercantum 
dalam pasal 32 POJK Nomor 17/POJK.03/2014, maka Laporan 
Profil Risiko Terintegrasi Konglomerasi Keuangan Zurich di Indonesia 
dinilai dengan mengacu kepada POJK Nomor 17/POJK.03/2014 
Tentang Penilaian Tingkat Risiko Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank 
dimana komponen utama dari risiko terintegrasi adalah sebagai 
berikut:

1) Risiko Kepengurusan
Risiko kepengurusan adalah potensi kegagalan Perusahaan dalam 
memelihara komposisi terbaik atas Dewan Komisaris dan Dewan 
Direksi yang memiliki kompetensi dan berintegritas tinggi.

Perusahaan memitigasi risiko kepengurusan dengan memastikan 
bahwa seluruh Dewan Direksi dan Dewan Komisaris memiliki 
nilai kepemimpinan, kompetensi dan integritas yang mumpuni, 
serta telah lulus dari uji kelayakan dan kepatutan (fit & proper 
test). Komposisi, proses seleksi, dan penunjukan telah dilakukan 
sesuai dengan kebutuhan Perusahaan serta memenuhi peraturan 
yang berlaku.

2) Risiko Tata Kelola
Risiko tata kelola adalah potensi kegagalan Perusahaan dalam 
menerapkan sistem tata kelola yang baik (Good Corporate 
Governance/ GCG) dan kurang memadainya sistem pengendalian 
internal.

Perusahaan telah melaksanakan prinsip-prinsip GCG secara 
memadai  dengan mengikuti dan melaksanakan persyaratan 
dalam Tata Kelola Perusahaan seperti yang tercantum di dalam 
POJK No. 2/POJK.05/2014 tentang Tata Kelola Perusahaan untuk 
Perusahaan Asuransi. Berkaitan dengan peraturan tersebut, 
Perusahaan telah mengirimkan Laporan Penerapan Tata Kelola 
Perusahaan dalam self assessment GCG kepada OJK secara 
berkala.

Prinsip-prinsip dalam GCG telah dilaksanakan diseluruh lapisan 
Perusahaan, seperti transparansi/ keterbukaan, akuntabilitas, 
tanggung jawab, independensi, dan keadilan. Perusahaan juga 
melaksanakan prinsip manajemen risiko dengan sangat baik 
yang dibuktikan dengan adanya Satuan Kerja Manajemen Risiko, 
Komite Pemantau Risiko yang diketuai oleh Komisaris Independen, 
pengimplementasian praktik manajemen risiko, dan pelaksanaan 
program pengembangan budaya manajemen risiko diseluruh 
lapisan Perusahaan.
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Due to reinsurers

Taxes payables

Accrued Expenses and 
other liabilities
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3) Risiko Strategi
Risiko strategi adalah potensi kegagalan Perusahaan dalam 
memenuhi kewajibannya kepada pemegang polis/nasabah akibat 
kegagalan dalam melakukan perencanaan dan pelaksanaan 
strategi, pengambilan keputusan bisnis, dan/atau kurang 
responsifnya Perusahaan terhadap perubahan eksternal.

Perusahaan telah menyesuaikan rencana strategis dengan visi & 
misi, kecukupan internal, dan posisi strategis di industri. Untuk 
mengendalikan risiko strategi, Perusahaan secara memadai 
menjalankan proses formulasi, penerapan, dan pengawasan 
serta selalu berupaya untuk meningkatkan kemampuan 
organisasi, dan sumber daya manusia yang dimiliki sebagai 
penunjang dalam mencapai tujuan strategis Perusahaan.

4) Risiko Operasional
Risiko operasional adalah potensi kegagalan Perusahaan dalam 
merealisasikan kewajiban yang dijanjikan kepada 
tertanggung/pemegang polis akibat ketidaklayakan atau 
kegagalan proses internal, manusia, sistem teknologi informasi 
dan/atau adanya kejadian-kejadian yang berasal dari eksternal 
Perusahaan.

Perusahaan senantiasa berusaha untuk mengendalikan dan 
mengawasi risiko operasional melalui perbaikan yang 
berkelanjutan dan berkesinambungan. Perusahaan telah memiliki 
kebijakan dan prosedur kerja yang memadai. Seluruh infrastruktur, 
sistem, dan aplikasi yang digunakan telah memadai, dan 
dipelihara dengan baik. Perusahaan juga menggunakan jasa 
pihak ketiga untuk membantu kegiatan operasional dimana 
pengelolaan pihak ketiga diatur dalam prosedur internal 
Perusahaan. Perusahaan memiliki rencana keberlangsungan 
usaha, dan pemulihan atas bencana yang memadai  dan telah 
dilakukan uji coba atas rencana tersebut pada tahun 2017 dengan 
hasil  yang memuaskan. Selain itu, Perusahaan secara 
berkelanjutan mengelola dan mengembangkan sumber daya 
manusia yang dimilikinya.  

5) Risiko Aset dan Liabilitas
Risiko aset dan liabilitas adalah potensi kegagalan dalam 
pengelolaan aset dan pengelolaan liabilitas Perusahaan, yang 
menimbulkan kekurangan dana dalam memenuhi kewajiban 
Perusahaan kepada pemegang polis.

Perusahaan menganut strategi investasi yang konservatif. Dalam 
hal ini, Perusahaan mengelola, menilai, dan mengawasi posisi 
aset dan liabilitas dengan sangat memadai untuk mengurangi 
adanya risko ketidaksesuaian antara aset dan liabilitas.  Perusahaan 
secara berkala mengadakan Rapat Komite Asset Liabilitas dan 
Investasi (Asset Liabilty Management and Investment Committee/ 
ALMIC) untuk memantau risiko, posisi aset, dan liabilitas 
Perusahaan  yang diawasi secara langsung oleh Dewan Direksi.

6) Risiko Asuransi
Risiko asuransi adalah potensi kegagalan Perusahaan memenuhi 
kewajiban kepada pemegang polis sebagai akibat dari 
ketidakcukupan proses seleksi risiko (underwriting), penetapan 
premi (pricing), penggunaan reasuransi dan/atau penanganan 
klaim.

Perusahaan cenderung memiliki produk asuransi yang bersifat 
short-tail dan short-term untuk asuransi kerugian, serta medium 
hingga long-term untuk produk asuransi jiwa. Perusahaan 
memiliki diversifikasi risiko pada portofolio bisnisnya, dan telah 
memiliki struktur reasuransi yang memadai.

Perusahaan memiliki struktur, prosedur, dan pedoman yang 
terpisah atas fungsi underwriting, klaim, dan manajemen 
reasuransi. Perusahaan memiliki Komite Pengembangan Produk 
yang berfungsi untuk memantau proses pengembangan produk 
termasuk desain produk, dan penetapan premi, serta untuk 
memonitor risiko asuransi secara berkala.

7) Risiko Dukungan Dana dan Permodalan
Risiko dukungan dana dan permodalan adalah potensi kegagalan 
akibat ketidakcukupan dana Perusahaan dikarenakan 
kerugian-kerugian tak terduga yang disebabkan oleh antara lain 
meningkatnya rasio klaim di luar perkiraan, hasil investasi yang 
buruk, maupun hal yang tak terduga lainnya.

Perusahaan senantiasa menjaga posisi modalnya agar tetap 
berada di atas ketentuan minimum, dan target internal sesuai 
dengan ketentuan yang tertuang dalam Risk Appetite Statement 
Perusahaan dimana target internal Perusahaan ditetapkan lebih 
tinggi dari peraturan yang berlaku. Perusahaan mengawasi posisi 
modal secara berkala dan memiliki mekanisme penambahan 
modal dari Perusahaan induk/Grup apabila diperlukan.

8) Risiko Transaksi Intra-Grup
Risiko transaksi intra-grup adalah potensi kegagalan akibat 
ketergantungan suatu entitas baik secara langsung maupun tidak 
langsung terhadap entitas lainnya di dalam satu Konglomerasi 
Keuangan dalam rangka pemenuhan kewajiban perjanjian tertulis 
maupun perjanjian tidak tertulis, baik yang diikuti perpindahan 
dana dan/atau tidak diikuti perpindahan dana.

Grup Konglomerasi Keuangan Zurich di Indonesia terdiri dari dua 
Perusahaan asuransi yang masing-masing berdiri  sendiri dimana 
saham mayoritasnya dimiliki oleh Zurich Insurance Group (ZIG), 
dan sebagian lagi dimiliki oleh mitra lokal yang berbeda.

Kedua Perusahaan memiliki satu perjanjian transaksi intra grup 
mengenai pemanfaatan infrastruktur nomor Call Center bersama 
dengan tujuan memberikan kemudahan bagi nasabah kedua 
Perusahaan di Indonesia.

Sesuai dengan ketentuan POJK tersebut, Zurich telah melaporkan 
Laporan Hasil Penilaian Profil Risiko Terintegrasi untuk tahun 2017 
kepada OJK dengan tingkat risiko terintegrasi secara keseluruhan 
adalah “Rendah”. Ini menunjukkan bahwa Konglomerasi 
Keuangan kedua Perusahaan dalam kondisi baik, dan sangat kecil 
kemungkinan bagi Perusahaan untuk gagal dalam memenuhi 
kewajibannya kepada para pemegang polis, maupun kepada pihak 
pemangku kepentingan lainnya.

Sebagai konglomerasi keuangan sejenis sebagaimana tercantum 
dalam pasal 32 POJK Nomor 17/POJK.03/2014, maka Laporan 
Profil Risiko Terintegrasi Konglomerasi Keuangan Zurich di Indonesia 
dinilai dengan mengacu kepada POJK Nomor 17/POJK.03/2014 
Tentang Penilaian Tingkat Risiko Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank 
dimana komponen utama dari risiko terintegrasi adalah sebagai 
berikut:

1) Risiko Kepengurusan
Risiko kepengurusan adalah potensi kegagalan Perusahaan dalam 
memelihara komposisi terbaik atas Dewan Komisaris dan Dewan 
Direksi yang memiliki kompetensi dan berintegritas tinggi.

Perusahaan memitigasi risiko kepengurusan dengan memastikan 
bahwa seluruh Dewan Direksi dan Dewan Komisaris memiliki 
nilai kepemimpinan, kompetensi dan integritas yang mumpuni, 
serta telah lulus dari uji kelayakan dan kepatutan (fit & proper 
test). Komposisi, proses seleksi, dan penunjukan telah dilakukan 
sesuai dengan kebutuhan Perusahaan serta memenuhi peraturan 
yang berlaku.

2) Risiko Tata Kelola
Risiko tata kelola adalah potensi kegagalan Perusahaan dalam 
menerapkan sistem tata kelola yang baik (Good Corporate 
Governance/ GCG) dan kurang memadainya sistem pengendalian 
internal.

Perusahaan telah melaksanakan prinsip-prinsip GCG secara 
memadai  dengan mengikuti dan melaksanakan persyaratan 
dalam Tata Kelola Perusahaan seperti yang tercantum di dalam 
POJK No. 2/POJK.05/2014 tentang Tata Kelola Perusahaan untuk 
Perusahaan Asuransi. Berkaitan dengan peraturan tersebut, 
Perusahaan telah mengirimkan Laporan Penerapan Tata Kelola 
Perusahaan dalam self assessment GCG kepada OJK secara 
berkala.

Prinsip-prinsip dalam GCG telah dilaksanakan diseluruh lapisan 
Perusahaan, seperti transparansi/ keterbukaan, akuntabilitas, 
tanggung jawab, independensi, dan keadilan. Perusahaan juga 
melaksanakan prinsip manajemen risiko dengan sangat baik 
yang dibuktikan dengan adanya Satuan Kerja Manajemen Risiko, 
Komite Pemantau Risiko yang diketuai oleh Komisaris Independen, 
pengimplementasian praktik manajemen risiko, dan pelaksanaan 
program pengembangan budaya manajemen risiko diseluruh 
lapisan Perusahaan.
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5.1 ZII Financial Review / Analisa Keuangan ZII

Hasil Keuangan untuk periode 12 bulan berakhir di 31 Desember 
2017

Indikator Utama Keuangan– 31 Desember 2017 dan 2016
dalam milyar Rupiah, kecuali untuk %

Laporan posisi keuangan / Statement of financial position
PT Zurich Insurance Indonesia
31 Desember 2017 and 2016 / 31 December 2017 and 2016 

Financial Results for the 12 Months Ended 31 December 2017

Key Financial Highlights – 31 December 2017 and 2016
IDR billion except for %

Description31 Des/Dec 2017

(diaudit / audited)

31 Des / Dec 2016

(diaudit / audited)

Perbandingan/
Movement

Jumlah /
Amount %

Uraian

Cash and cash equivalents

Marketable securities

Premiums receivable - net

Due from reinsurers

Other assets and prepaid 
expenses

Direct participation

Fixed assets

Reinsurance assets - estimated 
claim

Reinsurance assets - unearned 
premium reserve 

Deferred acquisition cost - net

TOTAL ASSETS

60.8 

495.9

93.3 

7.1 

13.5 

0.3 

10.4 

63.3 

70.4 

17.0 

832.0

56.2 

452.8 

77.7 

7.2 

17.0

0.3 

4.2 

104.5

 
65.0 

5.8 

790.7 

4.60 

43.10 

15.60 

(0.10)

(3.50)

0.00 

6.20 

(41.20)

5.40 

11.20

41.30 

8.2%
 

9.5% 

20.1% 

(1.4%)

(20.6%)

0.0% 

147.6% 

(39.4%)

8.3% 

193.1% 

5.2% 

Kas dan setara kas

Efek-efek

Piutang premi-bersih

Piutang reasuransi

Aset lain-lain dan biaya 
di bayar di muka

Penyertaan langsung

Aset tetap-bersih

Aset reasuransi - 
estimasi klaim

Aset reasuransi - premi 
yang belum merupakan 
pendapatan

Beban akuisisi 
tangguhan-bersih

JUMLAH ASET



3) Risiko Strategi
Risiko strategi adalah potensi kegagalan Perusahaan dalam 
memenuhi kewajibannya kepada pemegang polis/nasabah akibat 
kegagalan dalam melakukan perencanaan dan pelaksanaan 
strategi, pengambilan keputusan bisnis, dan/atau kurang 
responsifnya Perusahaan terhadap perubahan eksternal.

Perusahaan telah menyesuaikan rencana strategis dengan visi & 
misi, kecukupan internal, dan posisi strategis di industri. Untuk 
mengendalikan risiko strategi, Perusahaan secara memadai 
menjalankan proses formulasi, penerapan, dan pengawasan 
serta selalu berupaya untuk meningkatkan kemampuan 
organisasi, dan sumber daya manusia yang dimiliki sebagai 
penunjang dalam mencapai tujuan strategis Perusahaan.

4) Risiko Operasional
Risiko operasional adalah potensi kegagalan Perusahaan dalam 
merealisasikan kewajiban yang dijanjikan kepada 
tertanggung/pemegang polis akibat ketidaklayakan atau 
kegagalan proses internal, manusia, sistem teknologi informasi 
dan/atau adanya kejadian-kejadian yang berasal dari eksternal 
Perusahaan.

Perusahaan senantiasa berusaha untuk mengendalikan dan 
mengawasi risiko operasional melalui perbaikan yang 
berkelanjutan dan berkesinambungan. Perusahaan telah memiliki 
kebijakan dan prosedur kerja yang memadai. Seluruh infrastruktur, 
sistem, dan aplikasi yang digunakan telah memadai, dan 
dipelihara dengan baik. Perusahaan juga menggunakan jasa 
pihak ketiga untuk membantu kegiatan operasional dimana 
pengelolaan pihak ketiga diatur dalam prosedur internal 
Perusahaan. Perusahaan memiliki rencana keberlangsungan 
usaha, dan pemulihan atas bencana yang memadai  dan telah 
dilakukan uji coba atas rencana tersebut pada tahun 2017 dengan 
hasil  yang memuaskan. Selain itu, Perusahaan secara 
berkelanjutan mengelola dan mengembangkan sumber daya 
manusia yang dimilikinya.  

5) Risiko Aset dan Liabilitas
Risiko aset dan liabilitas adalah potensi kegagalan dalam 
pengelolaan aset dan pengelolaan liabilitas Perusahaan, yang 
menimbulkan kekurangan dana dalam memenuhi kewajiban 
Perusahaan kepada pemegang polis.

Perusahaan menganut strategi investasi yang konservatif. Dalam 
hal ini, Perusahaan mengelola, menilai, dan mengawasi posisi 
aset dan liabilitas dengan sangat memadai untuk mengurangi 
adanya risko ketidaksesuaian antara aset dan liabilitas.  Perusahaan 
secara berkala mengadakan Rapat Komite Asset Liabilitas dan 
Investasi (Asset Liabilty Management and Investment Committee/ 
ALMIC) untuk memantau risiko, posisi aset, dan liabilitas 
Perusahaan  yang diawasi secara langsung oleh Dewan Direksi.

6) Risiko Asuransi
Risiko asuransi adalah potensi kegagalan Perusahaan memenuhi 
kewajiban kepada pemegang polis sebagai akibat dari 
ketidakcukupan proses seleksi risiko (underwriting), penetapan 
premi (pricing), penggunaan reasuransi dan/atau penanganan 
klaim.

Perusahaan cenderung memiliki produk asuransi yang bersifat 
short-tail dan short-term untuk asuransi kerugian, serta medium 
hingga long-term untuk produk asuransi jiwa. Perusahaan 
memiliki diversifikasi risiko pada portofolio bisnisnya, dan telah 
memiliki struktur reasuransi yang memadai.

Perusahaan memiliki struktur, prosedur, dan pedoman yang 
terpisah atas fungsi underwriting, klaim, dan manajemen 
reasuransi. Perusahaan memiliki Komite Pengembangan Produk 
yang berfungsi untuk memantau proses pengembangan produk 
termasuk desain produk, dan penetapan premi, serta untuk 
memonitor risiko asuransi secara berkala.

7) Risiko Dukungan Dana dan Permodalan
Risiko dukungan dana dan permodalan adalah potensi kegagalan 
akibat ketidakcukupan dana Perusahaan dikarenakan 
kerugian-kerugian tak terduga yang disebabkan oleh antara lain 
meningkatnya rasio klaim di luar perkiraan, hasil investasi yang 
buruk, maupun hal yang tak terduga lainnya.

Perusahaan senantiasa menjaga posisi modalnya agar tetap 
berada di atas ketentuan minimum, dan target internal sesuai 
dengan ketentuan yang tertuang dalam Risk Appetite Statement 
Perusahaan dimana target internal Perusahaan ditetapkan lebih 
tinggi dari peraturan yang berlaku. Perusahaan mengawasi posisi 
modal secara berkala dan memiliki mekanisme penambahan 
modal dari Perusahaan induk/Grup apabila diperlukan.

8) Risiko Transaksi Intra-Grup
Risiko transaksi intra-grup adalah potensi kegagalan akibat 
ketergantungan suatu entitas baik secara langsung maupun tidak 
langsung terhadap entitas lainnya di dalam satu Konglomerasi 
Keuangan dalam rangka pemenuhan kewajiban perjanjian tertulis 
maupun perjanjian tidak tertulis, baik yang diikuti perpindahan 
dana dan/atau tidak diikuti perpindahan dana.

Grup Konglomerasi Keuangan Zurich di Indonesia terdiri dari dua 
Perusahaan asuransi yang masing-masing berdiri  sendiri dimana 
saham mayoritasnya dimiliki oleh Zurich Insurance Group (ZIG), 
dan sebagian lagi dimiliki oleh mitra lokal yang berbeda.

Kedua Perusahaan memiliki satu perjanjian transaksi intra grup 
mengenai pemanfaatan infrastruktur nomor Call Center bersama 
dengan tujuan memberikan kemudahan bagi nasabah kedua 
Perusahaan di Indonesia.

Sesuai dengan ketentuan POJK tersebut, Zurich telah melaporkan 
Laporan Hasil Penilaian Profil Risiko Terintegrasi untuk tahun 2017 
kepada OJK dengan tingkat risiko terintegrasi secara keseluruhan 
adalah “Rendah”. Ini menunjukkan bahwa Konglomerasi 
Keuangan kedua Perusahaan dalam kondisi baik, dan sangat kecil 
kemungkinan bagi Perusahaan untuk gagal dalam memenuhi 
kewajibannya kepada para pemegang polis, maupun kepada pihak 
pemangku kepentingan lainnya.

Sebagai konglomerasi keuangan sejenis sebagaimana tercantum 
dalam pasal 32 POJK Nomor 17/POJK.03/2014, maka Laporan 
Profil Risiko Terintegrasi Konglomerasi Keuangan Zurich di Indonesia 
dinilai dengan mengacu kepada POJK Nomor 17/POJK.03/2014 
Tentang Penilaian Tingkat Risiko Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank 
dimana komponen utama dari risiko terintegrasi adalah sebagai 
berikut:

1) Risiko Kepengurusan
Risiko kepengurusan adalah potensi kegagalan Perusahaan dalam 
memelihara komposisi terbaik atas Dewan Komisaris dan Dewan 
Direksi yang memiliki kompetensi dan berintegritas tinggi.

Perusahaan memitigasi risiko kepengurusan dengan memastikan 
bahwa seluruh Dewan Direksi dan Dewan Komisaris memiliki 
nilai kepemimpinan, kompetensi dan integritas yang mumpuni, 
serta telah lulus dari uji kelayakan dan kepatutan (fit & proper 
test). Komposisi, proses seleksi, dan penunjukan telah dilakukan 
sesuai dengan kebutuhan Perusahaan serta memenuhi peraturan 
yang berlaku.

2) Risiko Tata Kelola
Risiko tata kelola adalah potensi kegagalan Perusahaan dalam 
menerapkan sistem tata kelola yang baik (Good Corporate 
Governance/ GCG) dan kurang memadainya sistem pengendalian 
internal.

Perusahaan telah melaksanakan prinsip-prinsip GCG secara 
memadai  dengan mengikuti dan melaksanakan persyaratan 
dalam Tata Kelola Perusahaan seperti yang tercantum di dalam 
POJK No. 2/POJK.05/2014 tentang Tata Kelola Perusahaan untuk 
Perusahaan Asuransi. Berkaitan dengan peraturan tersebut, 
Perusahaan telah mengirimkan Laporan Penerapan Tata Kelola 
Perusahaan dalam self assessment GCG kepada OJK secara 
berkala.

Prinsip-prinsip dalam GCG telah dilaksanakan diseluruh lapisan 
Perusahaan, seperti transparansi/ keterbukaan, akuntabilitas, 
tanggung jawab, independensi, dan keadilan. Perusahaan juga 
melaksanakan prinsip manajemen risiko dengan sangat baik 
yang dibuktikan dengan adanya Satuan Kerja Manajemen Risiko, 
Komite Pemantau Risiko yang diketuai oleh Komisaris Independen, 
pengimplementasian praktik manajemen risiko, dan pelaksanaan 
program pengembangan budaya manajemen risiko diseluruh 
lapisan Perusahaan.
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Statement of profit and loss and other comprehensive income

PT Zurich Insurance Indonesia
for the years ended 31 December 2017 and 2016

Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain
PT Zurich Insurance Indonesia
untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2017 and 2016

Dalam milyar Rupiah, kecuali untuk % / IDR billion except for % 

INCOME

Premium Income

Gross Premium

Reinsurance Premium

Increase in unearned 
premium reserve

TOTAL PREMIUM 
INCOME

Investment income - net
 

TOTAL INCOME

EXPENSES
Underwriting expenses
Claim expenses

Gross claims

Reinsurance claims

Decrease in estimated claims
 

Total claim expenses
 
Commissions Expenses - net
 
Total underwriting 
expenses

Operating expenses
 
Other (expenses)/ income - 
net

Total expenses

556.20 

(345.00)

(37.90)

173.30 

32.70 
 

206.00 

 
 (120.40)

22.40 

24.10 

 
(73.90)

(30.20)
 

(104.10)

(171.30)
 

(3.50)

(278.90)

494.50 

(339.00)

(0.90)

154.60 

24.80 

179.40 

(143.20)

63.90 

17.70 

 
(61.60)

(19.90)
 

(81.50)

(151.90)
 

(0.80)

(234.20)

61.70 

(6.00)

(37.00)

18.70 

7.90 

 
26.60 

22.80 

(41.50)

6.40 

 
(12.30)

(10.30)
 

(22.60)

(19.40)
 

(2.70)

(44.70)

12.5% 

1.8% 

4111.1% 

12.1% 

31.9% 

 
14.8% 

(15.9%)

(64.9%)

36.2% 
 

20.0% 

51.8% 
 

27.7%

12.8% 
 

337.5% 

19.1%

Pendapatan

Pendapatan premi

Premi bruto

Premi reasuransi

Kenaikan premi yang 
belum merupakan 
pendapatan

Jumlah pendapatan 
premi

Pendapatan investasi - 
bersih
 
Jumlah pendapatan

Beban
Beban underwriting
Beban klaim

Klaim bruto

Klaim reasuransi

Penurunan estimasi 
klaim

Jumlah beban klaim

Beban komisi - bersih
 
Jumlah beban 
underwriting
 
Beban usaha
 
(Beban)/pendapatan 
lain-lain - bersih

Jumlah beban

Description31 Des/Dec 2017

(diaudit / audited)

31 Des / Dec 2016

(diaudit / audited)
%

Uraian

Perbandingan/
Movement

Jumlah /
Amount



3) Risiko Strategi
Risiko strategi adalah potensi kegagalan Perusahaan dalam 
memenuhi kewajibannya kepada pemegang polis/nasabah akibat 
kegagalan dalam melakukan perencanaan dan pelaksanaan 
strategi, pengambilan keputusan bisnis, dan/atau kurang 
responsifnya Perusahaan terhadap perubahan eksternal.

Perusahaan telah menyesuaikan rencana strategis dengan visi & 
misi, kecukupan internal, dan posisi strategis di industri. Untuk 
mengendalikan risiko strategi, Perusahaan secara memadai 
menjalankan proses formulasi, penerapan, dan pengawasan 
serta selalu berupaya untuk meningkatkan kemampuan 
organisasi, dan sumber daya manusia yang dimiliki sebagai 
penunjang dalam mencapai tujuan strategis Perusahaan.

4) Risiko Operasional
Risiko operasional adalah potensi kegagalan Perusahaan dalam 
merealisasikan kewajiban yang dijanjikan kepada 
tertanggung/pemegang polis akibat ketidaklayakan atau 
kegagalan proses internal, manusia, sistem teknologi informasi 
dan/atau adanya kejadian-kejadian yang berasal dari eksternal 
Perusahaan.

Perusahaan senantiasa berusaha untuk mengendalikan dan 
mengawasi risiko operasional melalui perbaikan yang 
berkelanjutan dan berkesinambungan. Perusahaan telah memiliki 
kebijakan dan prosedur kerja yang memadai. Seluruh infrastruktur, 
sistem, dan aplikasi yang digunakan telah memadai, dan 
dipelihara dengan baik. Perusahaan juga menggunakan jasa 
pihak ketiga untuk membantu kegiatan operasional dimana 
pengelolaan pihak ketiga diatur dalam prosedur internal 
Perusahaan. Perusahaan memiliki rencana keberlangsungan 
usaha, dan pemulihan atas bencana yang memadai  dan telah 
dilakukan uji coba atas rencana tersebut pada tahun 2017 dengan 
hasil  yang memuaskan. Selain itu, Perusahaan secara 
berkelanjutan mengelola dan mengembangkan sumber daya 
manusia yang dimilikinya.  

5) Risiko Aset dan Liabilitas
Risiko aset dan liabilitas adalah potensi kegagalan dalam 
pengelolaan aset dan pengelolaan liabilitas Perusahaan, yang 
menimbulkan kekurangan dana dalam memenuhi kewajiban 
Perusahaan kepada pemegang polis.

Perusahaan menganut strategi investasi yang konservatif. Dalam 
hal ini, Perusahaan mengelola, menilai, dan mengawasi posisi 
aset dan liabilitas dengan sangat memadai untuk mengurangi 
adanya risko ketidaksesuaian antara aset dan liabilitas.  Perusahaan 
secara berkala mengadakan Rapat Komite Asset Liabilitas dan 
Investasi (Asset Liabilty Management and Investment Committee/ 
ALMIC) untuk memantau risiko, posisi aset, dan liabilitas 
Perusahaan  yang diawasi secara langsung oleh Dewan Direksi.

6) Risiko Asuransi
Risiko asuransi adalah potensi kegagalan Perusahaan memenuhi 
kewajiban kepada pemegang polis sebagai akibat dari 
ketidakcukupan proses seleksi risiko (underwriting), penetapan 
premi (pricing), penggunaan reasuransi dan/atau penanganan 
klaim.

Perusahaan cenderung memiliki produk asuransi yang bersifat 
short-tail dan short-term untuk asuransi kerugian, serta medium 
hingga long-term untuk produk asuransi jiwa. Perusahaan 
memiliki diversifikasi risiko pada portofolio bisnisnya, dan telah 
memiliki struktur reasuransi yang memadai.

Perusahaan memiliki struktur, prosedur, dan pedoman yang 
terpisah atas fungsi underwriting, klaim, dan manajemen 
reasuransi. Perusahaan memiliki Komite Pengembangan Produk 
yang berfungsi untuk memantau proses pengembangan produk 
termasuk desain produk, dan penetapan premi, serta untuk 
memonitor risiko asuransi secara berkala.

7) Risiko Dukungan Dana dan Permodalan
Risiko dukungan dana dan permodalan adalah potensi kegagalan 
akibat ketidakcukupan dana Perusahaan dikarenakan 
kerugian-kerugian tak terduga yang disebabkan oleh antara lain 
meningkatnya rasio klaim di luar perkiraan, hasil investasi yang 
buruk, maupun hal yang tak terduga lainnya.

Perusahaan senantiasa menjaga posisi modalnya agar tetap 
berada di atas ketentuan minimum, dan target internal sesuai 
dengan ketentuan yang tertuang dalam Risk Appetite Statement 
Perusahaan dimana target internal Perusahaan ditetapkan lebih 
tinggi dari peraturan yang berlaku. Perusahaan mengawasi posisi 
modal secara berkala dan memiliki mekanisme penambahan 
modal dari Perusahaan induk/Grup apabila diperlukan.

8) Risiko Transaksi Intra-Grup
Risiko transaksi intra-grup adalah potensi kegagalan akibat 
ketergantungan suatu entitas baik secara langsung maupun tidak 
langsung terhadap entitas lainnya di dalam satu Konglomerasi 
Keuangan dalam rangka pemenuhan kewajiban perjanjian tertulis 
maupun perjanjian tidak tertulis, baik yang diikuti perpindahan 
dana dan/atau tidak diikuti perpindahan dana.

Grup Konglomerasi Keuangan Zurich di Indonesia terdiri dari dua 
Perusahaan asuransi yang masing-masing berdiri  sendiri dimana 
saham mayoritasnya dimiliki oleh Zurich Insurance Group (ZIG), 
dan sebagian lagi dimiliki oleh mitra lokal yang berbeda.

Kedua Perusahaan memiliki satu perjanjian transaksi intra grup 
mengenai pemanfaatan infrastruktur nomor Call Center bersama 
dengan tujuan memberikan kemudahan bagi nasabah kedua 
Perusahaan di Indonesia.

Sesuai dengan ketentuan POJK tersebut, Zurich telah melaporkan 
Laporan Hasil Penilaian Profil Risiko Terintegrasi untuk tahun 2017 
kepada OJK dengan tingkat risiko terintegrasi secara keseluruhan 
adalah “Rendah”. Ini menunjukkan bahwa Konglomerasi 
Keuangan kedua Perusahaan dalam kondisi baik, dan sangat kecil 
kemungkinan bagi Perusahaan untuk gagal dalam memenuhi 
kewajibannya kepada para pemegang polis, maupun kepada pihak 
pemangku kepentingan lainnya.

Sebagai konglomerasi keuangan sejenis sebagaimana tercantum 
dalam pasal 32 POJK Nomor 17/POJK.03/2014, maka Laporan 
Profil Risiko Terintegrasi Konglomerasi Keuangan Zurich di Indonesia 
dinilai dengan mengacu kepada POJK Nomor 17/POJK.03/2014 
Tentang Penilaian Tingkat Risiko Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank 
dimana komponen utama dari risiko terintegrasi adalah sebagai 
berikut:

1) Risiko Kepengurusan
Risiko kepengurusan adalah potensi kegagalan Perusahaan dalam 
memelihara komposisi terbaik atas Dewan Komisaris dan Dewan 
Direksi yang memiliki kompetensi dan berintegritas tinggi.

Perusahaan memitigasi risiko kepengurusan dengan memastikan 
bahwa seluruh Dewan Direksi dan Dewan Komisaris memiliki 
nilai kepemimpinan, kompetensi dan integritas yang mumpuni, 
serta telah lulus dari uji kelayakan dan kepatutan (fit & proper 
test). Komposisi, proses seleksi, dan penunjukan telah dilakukan 
sesuai dengan kebutuhan Perusahaan serta memenuhi peraturan 
yang berlaku.

2) Risiko Tata Kelola
Risiko tata kelola adalah potensi kegagalan Perusahaan dalam 
menerapkan sistem tata kelola yang baik (Good Corporate 
Governance/ GCG) dan kurang memadainya sistem pengendalian 
internal.

Perusahaan telah melaksanakan prinsip-prinsip GCG secara 
memadai  dengan mengikuti dan melaksanakan persyaratan 
dalam Tata Kelola Perusahaan seperti yang tercantum di dalam 
POJK No. 2/POJK.05/2014 tentang Tata Kelola Perusahaan untuk 
Perusahaan Asuransi. Berkaitan dengan peraturan tersebut, 
Perusahaan telah mengirimkan Laporan Penerapan Tata Kelola 
Perusahaan dalam self assessment GCG kepada OJK secara 
berkala.

Prinsip-prinsip dalam GCG telah dilaksanakan diseluruh lapisan 
Perusahaan, seperti transparansi/ keterbukaan, akuntabilitas, 
tanggung jawab, independensi, dan keadilan. Perusahaan juga 
melaksanakan prinsip manajemen risiko dengan sangat baik 
yang dibuktikan dengan adanya Satuan Kerja Manajemen Risiko, 
Komite Pemantau Risiko yang diketuai oleh Komisaris Independen, 
pengimplementasian praktik manajemen risiko, dan pelaksanaan 
program pengembangan budaya manajemen risiko diseluruh 
lapisan Perusahaan.
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Rugi sebelum pajak 
penghasilan
 
Beban pajak 
penghasilan
 
Rugi bersih
 

Penghasilan/(beban) 
komprehensif lain 
 
Total rugi komprehensif

Rasio klaim
Rasio komisi
Rasio biaya operasional
Rasio gabungan

Dalam jutaan Rupiah, kecuali untuk % / IDR million except for % 

PEMENUHAN TINGKAT SOLVABILITAS Solvency ratio

DescriptionKeterangan 2017 2016

 A. Available capital
       a. Admitted asset
       b. Liability (except subordinated debt)
       c. Available capital

B.  Required capital
       a. Credit risk
       b. Liquidity risk
       c. Market risk
       d. Insurance risk
       e. Operational risk
       f. Required capital (a+b+c+d+e)

 C. Difference between available and 
 required capital (A-B)

 D. Solvency ratio*

  
722,828 
412,939 
309,889 

 

13,232 
-   

4,192 
39,050 
1,495 
57,969 

251,920 

535%

720,486 
435,092 
285,394 

 

12,471 
-   

5,032 
36,884 
1,479 
55,866 

229,528 

511%

 A. Tingkat Solvabilitas
       a. Aset Yang Diperkenankan
       b. Liabilitas (kecuali Pinjaman Subordinasi)
       c. Jumlah Tingkat Solvabilitas

B.  Modal Minimum Berbasis Risiko (MMBR)
       a. Risiko Kredit
       b. Risiko Likuiditas
       c. Risiko Pasar
       d. Risiko Asuransi
       e. Risiko Operasional
       f. Jumlah MMBR (a+b+c+d+e)
 
C. Kelebihan (Kekurangan) Tingkat 
 Solvabilitas (A-B)

D. Rasio Pencapaian (%)*

Loss before income tax
 

Income tax expense
 

Net loss
 

Other comprehensive 
income / (expense)
 
Total comprehensive losses

Claim ratio
Commission ratio
Operational expense ratio
Combined ratio

Sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 71/POJK.05/2016 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi
dan Perusahaan Reasuransi, rasio pencapaian tingkat solvabilitas sekurang-kurangnya adalah 100%. 

In line with the requirements of Paragraph 3 articles (1), (2) and (3) of the Financial Services Authority Regulation number 71/POJK.05/2016 regarding 
Healthy Financials for Insurance Companies and Reinsurance Companies, the minimum solvability level achievement rate is 100%.

*

*



3) Risiko Strategi
Risiko strategi adalah potensi kegagalan Perusahaan dalam 
memenuhi kewajibannya kepada pemegang polis/nasabah akibat 
kegagalan dalam melakukan perencanaan dan pelaksanaan 
strategi, pengambilan keputusan bisnis, dan/atau kurang 
responsifnya Perusahaan terhadap perubahan eksternal.

Perusahaan telah menyesuaikan rencana strategis dengan visi & 
misi, kecukupan internal, dan posisi strategis di industri. Untuk 
mengendalikan risiko strategi, Perusahaan secara memadai 
menjalankan proses formulasi, penerapan, dan pengawasan 
serta selalu berupaya untuk meningkatkan kemampuan 
organisasi, dan sumber daya manusia yang dimiliki sebagai 
penunjang dalam mencapai tujuan strategis Perusahaan.

4) Risiko Operasional
Risiko operasional adalah potensi kegagalan Perusahaan dalam 
merealisasikan kewajiban yang dijanjikan kepada 
tertanggung/pemegang polis akibat ketidaklayakan atau 
kegagalan proses internal, manusia, sistem teknologi informasi 
dan/atau adanya kejadian-kejadian yang berasal dari eksternal 
Perusahaan.

Perusahaan senantiasa berusaha untuk mengendalikan dan 
mengawasi risiko operasional melalui perbaikan yang 
berkelanjutan dan berkesinambungan. Perusahaan telah memiliki 
kebijakan dan prosedur kerja yang memadai. Seluruh infrastruktur, 
sistem, dan aplikasi yang digunakan telah memadai, dan 
dipelihara dengan baik. Perusahaan juga menggunakan jasa 
pihak ketiga untuk membantu kegiatan operasional dimana 
pengelolaan pihak ketiga diatur dalam prosedur internal 
Perusahaan. Perusahaan memiliki rencana keberlangsungan 
usaha, dan pemulihan atas bencana yang memadai  dan telah 
dilakukan uji coba atas rencana tersebut pada tahun 2017 dengan 
hasil  yang memuaskan. Selain itu, Perusahaan secara 
berkelanjutan mengelola dan mengembangkan sumber daya 
manusia yang dimilikinya.  

5) Risiko Aset dan Liabilitas
Risiko aset dan liabilitas adalah potensi kegagalan dalam 
pengelolaan aset dan pengelolaan liabilitas Perusahaan, yang 
menimbulkan kekurangan dana dalam memenuhi kewajiban 
Perusahaan kepada pemegang polis.

Perusahaan menganut strategi investasi yang konservatif. Dalam 
hal ini, Perusahaan mengelola, menilai, dan mengawasi posisi 
aset dan liabilitas dengan sangat memadai untuk mengurangi 
adanya risko ketidaksesuaian antara aset dan liabilitas.  Perusahaan 
secara berkala mengadakan Rapat Komite Asset Liabilitas dan 
Investasi (Asset Liabilty Management and Investment Committee/ 
ALMIC) untuk memantau risiko, posisi aset, dan liabilitas 
Perusahaan  yang diawasi secara langsung oleh Dewan Direksi.

6) Risiko Asuransi
Risiko asuransi adalah potensi kegagalan Perusahaan memenuhi 
kewajiban kepada pemegang polis sebagai akibat dari 
ketidakcukupan proses seleksi risiko (underwriting), penetapan 
premi (pricing), penggunaan reasuransi dan/atau penanganan 
klaim.

Perusahaan cenderung memiliki produk asuransi yang bersifat 
short-tail dan short-term untuk asuransi kerugian, serta medium 
hingga long-term untuk produk asuransi jiwa. Perusahaan 
memiliki diversifikasi risiko pada portofolio bisnisnya, dan telah 
memiliki struktur reasuransi yang memadai.

Perusahaan memiliki struktur, prosedur, dan pedoman yang 
terpisah atas fungsi underwriting, klaim, dan manajemen 
reasuransi. Perusahaan memiliki Komite Pengembangan Produk 
yang berfungsi untuk memantau proses pengembangan produk 
termasuk desain produk, dan penetapan premi, serta untuk 
memonitor risiko asuransi secara berkala.

7) Risiko Dukungan Dana dan Permodalan
Risiko dukungan dana dan permodalan adalah potensi kegagalan 
akibat ketidakcukupan dana Perusahaan dikarenakan 
kerugian-kerugian tak terduga yang disebabkan oleh antara lain 
meningkatnya rasio klaim di luar perkiraan, hasil investasi yang 
buruk, maupun hal yang tak terduga lainnya.

Perusahaan senantiasa menjaga posisi modalnya agar tetap 
berada di atas ketentuan minimum, dan target internal sesuai 
dengan ketentuan yang tertuang dalam Risk Appetite Statement 
Perusahaan dimana target internal Perusahaan ditetapkan lebih 
tinggi dari peraturan yang berlaku. Perusahaan mengawasi posisi 
modal secara berkala dan memiliki mekanisme penambahan 
modal dari Perusahaan induk/Grup apabila diperlukan.

8) Risiko Transaksi Intra-Grup
Risiko transaksi intra-grup adalah potensi kegagalan akibat 
ketergantungan suatu entitas baik secara langsung maupun tidak 
langsung terhadap entitas lainnya di dalam satu Konglomerasi 
Keuangan dalam rangka pemenuhan kewajiban perjanjian tertulis 
maupun perjanjian tidak tertulis, baik yang diikuti perpindahan 
dana dan/atau tidak diikuti perpindahan dana.

Grup Konglomerasi Keuangan Zurich di Indonesia terdiri dari dua 
Perusahaan asuransi yang masing-masing berdiri  sendiri dimana 
saham mayoritasnya dimiliki oleh Zurich Insurance Group (ZIG), 
dan sebagian lagi dimiliki oleh mitra lokal yang berbeda.

Kedua Perusahaan memiliki satu perjanjian transaksi intra grup 
mengenai pemanfaatan infrastruktur nomor Call Center bersama 
dengan tujuan memberikan kemudahan bagi nasabah kedua 
Perusahaan di Indonesia.

Sesuai dengan ketentuan POJK tersebut, Zurich telah melaporkan 
Laporan Hasil Penilaian Profil Risiko Terintegrasi untuk tahun 2017 
kepada OJK dengan tingkat risiko terintegrasi secara keseluruhan 
adalah “Rendah”. Ini menunjukkan bahwa Konglomerasi 
Keuangan kedua Perusahaan dalam kondisi baik, dan sangat kecil 
kemungkinan bagi Perusahaan untuk gagal dalam memenuhi 
kewajibannya kepada para pemegang polis, maupun kepada pihak 
pemangku kepentingan lainnya.

Sebagai konglomerasi keuangan sejenis sebagaimana tercantum 
dalam pasal 32 POJK Nomor 17/POJK.03/2014, maka Laporan 
Profil Risiko Terintegrasi Konglomerasi Keuangan Zurich di Indonesia 
dinilai dengan mengacu kepada POJK Nomor 17/POJK.03/2014 
Tentang Penilaian Tingkat Risiko Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank 
dimana komponen utama dari risiko terintegrasi adalah sebagai 
berikut:

1) Risiko Kepengurusan
Risiko kepengurusan adalah potensi kegagalan Perusahaan dalam 
memelihara komposisi terbaik atas Dewan Komisaris dan Dewan 
Direksi yang memiliki kompetensi dan berintegritas tinggi.

Perusahaan memitigasi risiko kepengurusan dengan memastikan 
bahwa seluruh Dewan Direksi dan Dewan Komisaris memiliki 
nilai kepemimpinan, kompetensi dan integritas yang mumpuni, 
serta telah lulus dari uji kelayakan dan kepatutan (fit & proper 
test). Komposisi, proses seleksi, dan penunjukan telah dilakukan 
sesuai dengan kebutuhan Perusahaan serta memenuhi peraturan 
yang berlaku.

2) Risiko Tata Kelola
Risiko tata kelola adalah potensi kegagalan Perusahaan dalam 
menerapkan sistem tata kelola yang baik (Good Corporate 
Governance/ GCG) dan kurang memadainya sistem pengendalian 
internal.

Perusahaan telah melaksanakan prinsip-prinsip GCG secara 
memadai  dengan mengikuti dan melaksanakan persyaratan 
dalam Tata Kelola Perusahaan seperti yang tercantum di dalam 
POJK No. 2/POJK.05/2014 tentang Tata Kelola Perusahaan untuk 
Perusahaan Asuransi. Berkaitan dengan peraturan tersebut, 
Perusahaan telah mengirimkan Laporan Penerapan Tata Kelola 
Perusahaan dalam self assessment GCG kepada OJK secara 
berkala.

Prinsip-prinsip dalam GCG telah dilaksanakan diseluruh lapisan 
Perusahaan, seperti transparansi/ keterbukaan, akuntabilitas, 
tanggung jawab, independensi, dan keadilan. Perusahaan juga 
melaksanakan prinsip manajemen risiko dengan sangat baik 
yang dibuktikan dengan adanya Satuan Kerja Manajemen Risiko, 
Komite Pemantau Risiko yang diketuai oleh Komisaris Independen, 
pengimplementasian praktik manajemen risiko, dan pelaksanaan 
program pengembangan budaya manajemen risiko diseluruh 
lapisan Perusahaan.
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Secara keseluruhan rasio gabungan mengalami peningkatan 
sebesar 7,9% disebabkan oleh peningkatan pada pendapatan 
premi bersih yang lebih rendah dibandingkan dengan 
peningkatan pada rasio klaim, komisi dan biaya operasional. 
Peningkatan pada beban klaim, komisi dan operasional 
masing-masing sebesar 2,8%, 4,6%, dan 0,5%.

Dibandingkan tahun sebelumnya, rugi komprehensif lebih 
rendah sebesar Rp 24,3 milyar. Kontribusi positif berasal dari 
pendapatan premi bersih yang meningkat sebesar Rp18,7 milyar, 
pendapatan investasi yang meningkat sebesar Rp 7,9 milyar, 
beban pajak penghasilan yang lebih rendah sebesar Rp 8,6 
milyar dan pendapatan komprehensif lainnya yang lebih tinggi 
sebesar Rp 33,8 milyar, dimana sebagian besar berasal dari 
keuntungan yang belum direalisasi atas efek tersedia untuk 
dijual yang lebih tinggi. Hal ini diimbangi dengan beban klaim, 
komisi, usaha dan lain-lain yang masing-masing lebih tinggi 
sebesar Rp12,3 milyar, Rp10,3 milyar, Rp19,4 milyar, dan Rp 2,7 
milyar.

Jumlah aset mengalami peningkatan sebesar Rp 41,3 milyar 
yang sebagian besar disebabkan peningkatan pada surat-surat 
berharga sebesar Rp 43,1 milyar, piutang premi bersih sebesar 
Rp15,6 milyar dan peningkatan pada beban akuisisi tangguhan 
sebesar Rp 11,2 milyar. Hal ini diimbangi dengan penurunan 
pada aset reasuransi – estimasi klaim sebesar Rp 41,2 milyar.

Seiring dengan turunnya estimasi klaim reasuransi, estimasi 
klaim yang merupakan kewajiban perusahaan asuransi juga 
mengalami penurunan sebesar Rp 65,4 milyar. Hal ini diimbangi 
dengan kenaikan pada akrual dan utang lain-lain sebesar Rp 
17,9 milyar sebagai  penggerak utama turunnya jumlah liabilitas 
sebesar Rp15,9 milyar.

Jumlah ekuitas mengalami peningkatan sebesar Rp 57,2 milyar 
yang sebagian besar disebabkan oleh setoran modal sebesar Rp 
105 milyar. Hal ini diimbangi dengan meningkatnya akumulasi 
kerugian  dari rugi sesudah pajak penghasilan. Setoran modal 
sebesar Rp 105 milyar juga menyebabkan peningkatan rasio 
solvabilitas dari 511% ke 535%.

Overall, the combined ratios rose by 7.9% due to growth in net 
earned premiums which was lower than the increase in claim 
ratios, commission and operational expense. The increase in 
claims ratios, commission and operational expenses amounted 
to 2.8%, 4.6%, and 0.5% respectively.

Compared to last year, comprehensive loss was lower by IDR 24.3 
billion. Positive contribution came from net earned premium 
which increased by IDR 18.7 billion, investment income which 
increased by IDR 7.9 billion, income tax expense which was lower 
by IDR 8.6 billion, and the higher other comprehensive income 
amounting to IDR 33.8 billion mainly from the higher unrealized 
gains from available for sale marketable securities. These were 
offset by higher claims, commissions, operational and other 
expenses which increased by IDR 12.3 billion, IDR 10.3 billion, 
IDR 19.4 billion and IDR 2.7 billion respectively.

Total assets  increased by IDR 41.3 billion, mostly because of an 
increase in marketable securities amounting to IDR 43.1 billion, 
higher premium receivable-net amounting to IDR 15.6 billion, and 
an increase in deferred acquisition costs amounting to IDR 11.2 
billion. This was offset by a decrease in reinsurance 
asset-estimated claims amounting to IDR 41.2 billion.

In line with lower estimated reinsurance claims, insurance 
liabilities-estimated claims also decreased by IDR 65.4 billion. 
The decrease was offset by an IDR 17.9 billion increase in accrual 
and other liabilities as the main factor of the IDR 15.9 billion 
decrease in total liabilities.

Total equity increased by IDR 57.2 billion, which was mostly due 
to capital injections amounting to IDR 105 billion. This was offset 
by the increase in accumulated losses resulting from current year 
after income tax losses. Capital injections amounting to IDR 105 
billion also caused the solvency ratio to increase from 511% to 
535%.



3) Risiko Strategi
Risiko strategi adalah potensi kegagalan Perusahaan dalam 
memenuhi kewajibannya kepada pemegang polis/nasabah akibat 
kegagalan dalam melakukan perencanaan dan pelaksanaan 
strategi, pengambilan keputusan bisnis, dan/atau kurang 
responsifnya Perusahaan terhadap perubahan eksternal.

Perusahaan telah menyesuaikan rencana strategis dengan visi & 
misi, kecukupan internal, dan posisi strategis di industri. Untuk 
mengendalikan risiko strategi, Perusahaan secara memadai 
menjalankan proses formulasi, penerapan, dan pengawasan 
serta selalu berupaya untuk meningkatkan kemampuan 
organisasi, dan sumber daya manusia yang dimiliki sebagai 
penunjang dalam mencapai tujuan strategis Perusahaan.

4) Risiko Operasional
Risiko operasional adalah potensi kegagalan Perusahaan dalam 
merealisasikan kewajiban yang dijanjikan kepada 
tertanggung/pemegang polis akibat ketidaklayakan atau 
kegagalan proses internal, manusia, sistem teknologi informasi 
dan/atau adanya kejadian-kejadian yang berasal dari eksternal 
Perusahaan.

Perusahaan senantiasa berusaha untuk mengendalikan dan 
mengawasi risiko operasional melalui perbaikan yang 
berkelanjutan dan berkesinambungan. Perusahaan telah memiliki 
kebijakan dan prosedur kerja yang memadai. Seluruh infrastruktur, 
sistem, dan aplikasi yang digunakan telah memadai, dan 
dipelihara dengan baik. Perusahaan juga menggunakan jasa 
pihak ketiga untuk membantu kegiatan operasional dimana 
pengelolaan pihak ketiga diatur dalam prosedur internal 
Perusahaan. Perusahaan memiliki rencana keberlangsungan 
usaha, dan pemulihan atas bencana yang memadai  dan telah 
dilakukan uji coba atas rencana tersebut pada tahun 2017 dengan 
hasil  yang memuaskan. Selain itu, Perusahaan secara 
berkelanjutan mengelola dan mengembangkan sumber daya 
manusia yang dimilikinya.  

5) Risiko Aset dan Liabilitas
Risiko aset dan liabilitas adalah potensi kegagalan dalam 
pengelolaan aset dan pengelolaan liabilitas Perusahaan, yang 
menimbulkan kekurangan dana dalam memenuhi kewajiban 
Perusahaan kepada pemegang polis.

Perusahaan menganut strategi investasi yang konservatif. Dalam 
hal ini, Perusahaan mengelola, menilai, dan mengawasi posisi 
aset dan liabilitas dengan sangat memadai untuk mengurangi 
adanya risko ketidaksesuaian antara aset dan liabilitas.  Perusahaan 
secara berkala mengadakan Rapat Komite Asset Liabilitas dan 
Investasi (Asset Liabilty Management and Investment Committee/ 
ALMIC) untuk memantau risiko, posisi aset, dan liabilitas 
Perusahaan  yang diawasi secara langsung oleh Dewan Direksi.

6) Risiko Asuransi
Risiko asuransi adalah potensi kegagalan Perusahaan memenuhi 
kewajiban kepada pemegang polis sebagai akibat dari 
ketidakcukupan proses seleksi risiko (underwriting), penetapan 
premi (pricing), penggunaan reasuransi dan/atau penanganan 
klaim.

Perusahaan cenderung memiliki produk asuransi yang bersifat 
short-tail dan short-term untuk asuransi kerugian, serta medium 
hingga long-term untuk produk asuransi jiwa. Perusahaan 
memiliki diversifikasi risiko pada portofolio bisnisnya, dan telah 
memiliki struktur reasuransi yang memadai.

Perusahaan memiliki struktur, prosedur, dan pedoman yang 
terpisah atas fungsi underwriting, klaim, dan manajemen 
reasuransi. Perusahaan memiliki Komite Pengembangan Produk 
yang berfungsi untuk memantau proses pengembangan produk 
termasuk desain produk, dan penetapan premi, serta untuk 
memonitor risiko asuransi secara berkala.

7) Risiko Dukungan Dana dan Permodalan
Risiko dukungan dana dan permodalan adalah potensi kegagalan 
akibat ketidakcukupan dana Perusahaan dikarenakan 
kerugian-kerugian tak terduga yang disebabkan oleh antara lain 
meningkatnya rasio klaim di luar perkiraan, hasil investasi yang 
buruk, maupun hal yang tak terduga lainnya.

Perusahaan senantiasa menjaga posisi modalnya agar tetap 
berada di atas ketentuan minimum, dan target internal sesuai 
dengan ketentuan yang tertuang dalam Risk Appetite Statement 
Perusahaan dimana target internal Perusahaan ditetapkan lebih 
tinggi dari peraturan yang berlaku. Perusahaan mengawasi posisi 
modal secara berkala dan memiliki mekanisme penambahan 
modal dari Perusahaan induk/Grup apabila diperlukan.

8) Risiko Transaksi Intra-Grup
Risiko transaksi intra-grup adalah potensi kegagalan akibat 
ketergantungan suatu entitas baik secara langsung maupun tidak 
langsung terhadap entitas lainnya di dalam satu Konglomerasi 
Keuangan dalam rangka pemenuhan kewajiban perjanjian tertulis 
maupun perjanjian tidak tertulis, baik yang diikuti perpindahan 
dana dan/atau tidak diikuti perpindahan dana.

Grup Konglomerasi Keuangan Zurich di Indonesia terdiri dari dua 
Perusahaan asuransi yang masing-masing berdiri  sendiri dimana 
saham mayoritasnya dimiliki oleh Zurich Insurance Group (ZIG), 
dan sebagian lagi dimiliki oleh mitra lokal yang berbeda.

Kedua Perusahaan memiliki satu perjanjian transaksi intra grup 
mengenai pemanfaatan infrastruktur nomor Call Center bersama 
dengan tujuan memberikan kemudahan bagi nasabah kedua 
Perusahaan di Indonesia.

Sesuai dengan ketentuan POJK tersebut, Zurich telah melaporkan 
Laporan Hasil Penilaian Profil Risiko Terintegrasi untuk tahun 2017 
kepada OJK dengan tingkat risiko terintegrasi secara keseluruhan 
adalah “Rendah”. Ini menunjukkan bahwa Konglomerasi 
Keuangan kedua Perusahaan dalam kondisi baik, dan sangat kecil 
kemungkinan bagi Perusahaan untuk gagal dalam memenuhi 
kewajibannya kepada para pemegang polis, maupun kepada pihak 
pemangku kepentingan lainnya.

Sebagai konglomerasi keuangan sejenis sebagaimana tercantum 
dalam pasal 32 POJK Nomor 17/POJK.03/2014, maka Laporan 
Profil Risiko Terintegrasi Konglomerasi Keuangan Zurich di Indonesia 
dinilai dengan mengacu kepada POJK Nomor 17/POJK.03/2014 
Tentang Penilaian Tingkat Risiko Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank 
dimana komponen utama dari risiko terintegrasi adalah sebagai 
berikut:

1) Risiko Kepengurusan
Risiko kepengurusan adalah potensi kegagalan Perusahaan dalam 
memelihara komposisi terbaik atas Dewan Komisaris dan Dewan 
Direksi yang memiliki kompetensi dan berintegritas tinggi.

Perusahaan memitigasi risiko kepengurusan dengan memastikan 
bahwa seluruh Dewan Direksi dan Dewan Komisaris memiliki 
nilai kepemimpinan, kompetensi dan integritas yang mumpuni, 
serta telah lulus dari uji kelayakan dan kepatutan (fit & proper 
test). Komposisi, proses seleksi, dan penunjukan telah dilakukan 
sesuai dengan kebutuhan Perusahaan serta memenuhi peraturan 
yang berlaku.

2) Risiko Tata Kelola
Risiko tata kelola adalah potensi kegagalan Perusahaan dalam 
menerapkan sistem tata kelola yang baik (Good Corporate 
Governance/ GCG) dan kurang memadainya sistem pengendalian 
internal.

Perusahaan telah melaksanakan prinsip-prinsip GCG secara 
memadai  dengan mengikuti dan melaksanakan persyaratan 
dalam Tata Kelola Perusahaan seperti yang tercantum di dalam 
POJK No. 2/POJK.05/2014 tentang Tata Kelola Perusahaan untuk 
Perusahaan Asuransi. Berkaitan dengan peraturan tersebut, 
Perusahaan telah mengirimkan Laporan Penerapan Tata Kelola 
Perusahaan dalam self assessment GCG kepada OJK secara 
berkala.

Prinsip-prinsip dalam GCG telah dilaksanakan diseluruh lapisan 
Perusahaan, seperti transparansi/ keterbukaan, akuntabilitas, 
tanggung jawab, independensi, dan keadilan. Perusahaan juga 
melaksanakan prinsip manajemen risiko dengan sangat baik 
yang dibuktikan dengan adanya Satuan Kerja Manajemen Risiko, 
Komite Pemantau Risiko yang diketuai oleh Komisaris Independen, 
pengimplementasian praktik manajemen risiko, dan pelaksanaan 
program pengembangan budaya manajemen risiko diseluruh 
lapisan Perusahaan.
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Korporasi

Usaha Kecil Menengah (UKM)

Ritel 

Total Bisnis Lokal

Bisnis Internasional

Total ZII

Premi Bruto – Rp 556,2 milyar / Gross Written Premiums – IDR 556.2 billion
Premi Bruto berdasarkan segmen - milyar Rupiah / GWP by Market Segment - IDR billion

152.8 

                                              

39.8 

                                              

92.0 

                                            

284.6 

                                            

271.6 

                                            

556.2 

117.4 

         

31.0 

                         

73.6 

                       

221.9 

                       

272.5 

                       

494.5 

35.4 

                    

8.7 

                  

18.4 

                  

62.6 

                   

(0.9)

                  

61.7 

Corporate

Small Business 

Personal Lines 

Total Local Business

International Business

Total ZII

International
Business

Usaha Kecil Menengah
Small Business

Ritel
Personal Lines

271.6 Milyar Rupiah / IDR billion - 48.8%

Bisnis 
Internasional

Corporate
Korporasi

152.8 Milyar Rupiah / IDR billion  - 27.5%

39.8 Milyar Rupiah / IDR billion  - 7.1%

92 Milyar Rupiah / IDR billion - 16.5%

Segmen/
Segment

Actual
Tahun sebelumnya/

Prior Year
Selisih/ 

Difference

Segmen lokal berkontribusi 51,2% dari Premi Bruto (28,2% diatas 
(28,2% lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya) dengan 
kontribusi segmen Korporasi dan UKM yang meningkat sebesar  
29,8% dari tahun sebelumnya sebagai penggerak utama. Segmen 
Ritel meningkat sebesar 25,1% dibandingkan tahun sebelumnya, 
sedangkan segmen Internasional memberikan kontribusi sebesar 
48,8% dari total premi bruto.

Local business contributed 51.2% of gross written premiums 
(28.2% higher than the previous year), with contribution from 
the Corporate and Small Business segment increasing 29.8% 
from the previous year as the major growth driver. Contribution 
from Personal Lines increased by 25.1% compared with the 
previous year, while the International segment contributed 
48.8% of total gross written premiums.

Premi bruto berdasarkan segmen
12 bulan yang berakhir di Desember 2017

dalam milyar Rupiah

GWP per actual market segment 
12 months ended 31 December 2017 
in IDR billion



3) Risiko Strategi
Risiko strategi adalah potensi kegagalan Perusahaan dalam 
memenuhi kewajibannya kepada pemegang polis/nasabah akibat 
kegagalan dalam melakukan perencanaan dan pelaksanaan 
strategi, pengambilan keputusan bisnis, dan/atau kurang 
responsifnya Perusahaan terhadap perubahan eksternal.

Perusahaan telah menyesuaikan rencana strategis dengan visi & 
misi, kecukupan internal, dan posisi strategis di industri. Untuk 
mengendalikan risiko strategi, Perusahaan secara memadai 
menjalankan proses formulasi, penerapan, dan pengawasan 
serta selalu berupaya untuk meningkatkan kemampuan 
organisasi, dan sumber daya manusia yang dimiliki sebagai 
penunjang dalam mencapai tujuan strategis Perusahaan.

4) Risiko Operasional
Risiko operasional adalah potensi kegagalan Perusahaan dalam 
merealisasikan kewajiban yang dijanjikan kepada 
tertanggung/pemegang polis akibat ketidaklayakan atau 
kegagalan proses internal, manusia, sistem teknologi informasi 
dan/atau adanya kejadian-kejadian yang berasal dari eksternal 
Perusahaan.

Perusahaan senantiasa berusaha untuk mengendalikan dan 
mengawasi risiko operasional melalui perbaikan yang 
berkelanjutan dan berkesinambungan. Perusahaan telah memiliki 
kebijakan dan prosedur kerja yang memadai. Seluruh infrastruktur, 
sistem, dan aplikasi yang digunakan telah memadai, dan 
dipelihara dengan baik. Perusahaan juga menggunakan jasa 
pihak ketiga untuk membantu kegiatan operasional dimana 
pengelolaan pihak ketiga diatur dalam prosedur internal 
Perusahaan. Perusahaan memiliki rencana keberlangsungan 
usaha, dan pemulihan atas bencana yang memadai  dan telah 
dilakukan uji coba atas rencana tersebut pada tahun 2017 dengan 
hasil  yang memuaskan. Selain itu, Perusahaan secara 
berkelanjutan mengelola dan mengembangkan sumber daya 
manusia yang dimilikinya.  

5) Risiko Aset dan Liabilitas
Risiko aset dan liabilitas adalah potensi kegagalan dalam 
pengelolaan aset dan pengelolaan liabilitas Perusahaan, yang 
menimbulkan kekurangan dana dalam memenuhi kewajiban 
Perusahaan kepada pemegang polis.

Perusahaan menganut strategi investasi yang konservatif. Dalam 
hal ini, Perusahaan mengelola, menilai, dan mengawasi posisi 
aset dan liabilitas dengan sangat memadai untuk mengurangi 
adanya risko ketidaksesuaian antara aset dan liabilitas.  Perusahaan 
secara berkala mengadakan Rapat Komite Asset Liabilitas dan 
Investasi (Asset Liabilty Management and Investment Committee/ 
ALMIC) untuk memantau risiko, posisi aset, dan liabilitas 
Perusahaan  yang diawasi secara langsung oleh Dewan Direksi.

6) Risiko Asuransi
Risiko asuransi adalah potensi kegagalan Perusahaan memenuhi 
kewajiban kepada pemegang polis sebagai akibat dari 
ketidakcukupan proses seleksi risiko (underwriting), penetapan 
premi (pricing), penggunaan reasuransi dan/atau penanganan 
klaim.

Perusahaan cenderung memiliki produk asuransi yang bersifat 
short-tail dan short-term untuk asuransi kerugian, serta medium 
hingga long-term untuk produk asuransi jiwa. Perusahaan 
memiliki diversifikasi risiko pada portofolio bisnisnya, dan telah 
memiliki struktur reasuransi yang memadai.

Perusahaan memiliki struktur, prosedur, dan pedoman yang 
terpisah atas fungsi underwriting, klaim, dan manajemen 
reasuransi. Perusahaan memiliki Komite Pengembangan Produk 
yang berfungsi untuk memantau proses pengembangan produk 
termasuk desain produk, dan penetapan premi, serta untuk 
memonitor risiko asuransi secara berkala.

7) Risiko Dukungan Dana dan Permodalan
Risiko dukungan dana dan permodalan adalah potensi kegagalan 
akibat ketidakcukupan dana Perusahaan dikarenakan 
kerugian-kerugian tak terduga yang disebabkan oleh antara lain 
meningkatnya rasio klaim di luar perkiraan, hasil investasi yang 
buruk, maupun hal yang tak terduga lainnya.

Perusahaan senantiasa menjaga posisi modalnya agar tetap 
berada di atas ketentuan minimum, dan target internal sesuai 
dengan ketentuan yang tertuang dalam Risk Appetite Statement 
Perusahaan dimana target internal Perusahaan ditetapkan lebih 
tinggi dari peraturan yang berlaku. Perusahaan mengawasi posisi 
modal secara berkala dan memiliki mekanisme penambahan 
modal dari Perusahaan induk/Grup apabila diperlukan.

8) Risiko Transaksi Intra-Grup
Risiko transaksi intra-grup adalah potensi kegagalan akibat 
ketergantungan suatu entitas baik secara langsung maupun tidak 
langsung terhadap entitas lainnya di dalam satu Konglomerasi 
Keuangan dalam rangka pemenuhan kewajiban perjanjian tertulis 
maupun perjanjian tidak tertulis, baik yang diikuti perpindahan 
dana dan/atau tidak diikuti perpindahan dana.

Grup Konglomerasi Keuangan Zurich di Indonesia terdiri dari dua 
Perusahaan asuransi yang masing-masing berdiri  sendiri dimana 
saham mayoritasnya dimiliki oleh Zurich Insurance Group (ZIG), 
dan sebagian lagi dimiliki oleh mitra lokal yang berbeda.

Kedua Perusahaan memiliki satu perjanjian transaksi intra grup 
mengenai pemanfaatan infrastruktur nomor Call Center bersama 
dengan tujuan memberikan kemudahan bagi nasabah kedua 
Perusahaan di Indonesia.

Sesuai dengan ketentuan POJK tersebut, Zurich telah melaporkan 
Laporan Hasil Penilaian Profil Risiko Terintegrasi untuk tahun 2017 
kepada OJK dengan tingkat risiko terintegrasi secara keseluruhan 
adalah “Rendah”. Ini menunjukkan bahwa Konglomerasi 
Keuangan kedua Perusahaan dalam kondisi baik, dan sangat kecil 
kemungkinan bagi Perusahaan untuk gagal dalam memenuhi 
kewajibannya kepada para pemegang polis, maupun kepada pihak 
pemangku kepentingan lainnya.

Sebagai konglomerasi keuangan sejenis sebagaimana tercantum 
dalam pasal 32 POJK Nomor 17/POJK.03/2014, maka Laporan 
Profil Risiko Terintegrasi Konglomerasi Keuangan Zurich di Indonesia 
dinilai dengan mengacu kepada POJK Nomor 17/POJK.03/2014 
Tentang Penilaian Tingkat Risiko Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank 
dimana komponen utama dari risiko terintegrasi adalah sebagai 
berikut:

1) Risiko Kepengurusan
Risiko kepengurusan adalah potensi kegagalan Perusahaan dalam 
memelihara komposisi terbaik atas Dewan Komisaris dan Dewan 
Direksi yang memiliki kompetensi dan berintegritas tinggi.

Perusahaan memitigasi risiko kepengurusan dengan memastikan 
bahwa seluruh Dewan Direksi dan Dewan Komisaris memiliki 
nilai kepemimpinan, kompetensi dan integritas yang mumpuni, 
serta telah lulus dari uji kelayakan dan kepatutan (fit & proper 
test). Komposisi, proses seleksi, dan penunjukan telah dilakukan 
sesuai dengan kebutuhan Perusahaan serta memenuhi peraturan 
yang berlaku.

2) Risiko Tata Kelola
Risiko tata kelola adalah potensi kegagalan Perusahaan dalam 
menerapkan sistem tata kelola yang baik (Good Corporate 
Governance/ GCG) dan kurang memadainya sistem pengendalian 
internal.

Perusahaan telah melaksanakan prinsip-prinsip GCG secara 
memadai  dengan mengikuti dan melaksanakan persyaratan 
dalam Tata Kelola Perusahaan seperti yang tercantum di dalam 
POJK No. 2/POJK.05/2014 tentang Tata Kelola Perusahaan untuk 
Perusahaan Asuransi. Berkaitan dengan peraturan tersebut, 
Perusahaan telah mengirimkan Laporan Penerapan Tata Kelola 
Perusahaan dalam self assessment GCG kepada OJK secara 
berkala.

Prinsip-prinsip dalam GCG telah dilaksanakan diseluruh lapisan 
Perusahaan, seperti transparansi/ keterbukaan, akuntabilitas, 
tanggung jawab, independensi, dan keadilan. Perusahaan juga 
melaksanakan prinsip manajemen risiko dengan sangat baik 
yang dibuktikan dengan adanya Satuan Kerja Manajemen Risiko, 
Komite Pemantau Risiko yang diketuai oleh Komisaris Independen, 
pengimplementasian praktik manajemen risiko, dan pelaksanaan 
program pengembangan budaya manajemen risiko diseluruh 
lapisan Perusahaan.
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Premi bruto berdasarkan segmen

12 bulan yang berakhir di Desember 2017 

dalam milyar Rupiah

GWP per line of business 

for the 12 months ended 31 December 2017 

in IDR billion

Harta Benda

334.7 Milyar Rupiah / 
IDR billion - 60.2%

Motor vehicle
Kendaraan Bermotor

48.2 Milyar Rupiah / IDR billion - 8.7%

Rekayasa / Engineering
19.8 Milyar Rupiah / IDR billion - 3.6%

84.1 Milyar Rupiah / IDR billion - 15.1%

Pengangkutan / Marine
31.1 Milyar Rupiah / IDR billion- 5.6%

Tanggung Gugah / Liability
26.4 Milyar Rupiah / IDR billion- 4.7%

Aneka / Miscellaneous
11.9 Milyar Rupiah / IDR billion- 2.1%

Harta benda

Kendaraan bermotor

Rekayasa

Kecelakaan diri

Pengangkutan

Tanggung gugat

Aneka

Total ZII

334.7 

48.2 

19.8 

84.1 

31.1 

26.4 

11.9

556.2

304.3 

              

38.9 

              

24.7 

              

55.6 

              

27.6 

              

29.0 

              

14.5 

494.5 

30.4 

9.3 

(4.9)

28.5 

3.5 

(2.6)

(2.5)

61.7 

/ Property

/ Motor vehicle

/ Engineering

/ Personal accident

/ Marine

/ Liability

/ Miscellaneous

/ Total ZII

Lini usaha Actual
Tahun sebelumnya/

Prior Year
Selisih/ 

Difference

Premi Bruto berdasarkan Lini Usaha – milyar Rupiah / GWP by Line of Business - IDR billion

Property

Kecelakaan Diri / Personal Accident



3) Risiko Strategi
Risiko strategi adalah potensi kegagalan Perusahaan dalam 
memenuhi kewajibannya kepada pemegang polis/nasabah akibat 
kegagalan dalam melakukan perencanaan dan pelaksanaan 
strategi, pengambilan keputusan bisnis, dan/atau kurang 
responsifnya Perusahaan terhadap perubahan eksternal.

Perusahaan telah menyesuaikan rencana strategis dengan visi & 
misi, kecukupan internal, dan posisi strategis di industri. Untuk 
mengendalikan risiko strategi, Perusahaan secara memadai 
menjalankan proses formulasi, penerapan, dan pengawasan 
serta selalu berupaya untuk meningkatkan kemampuan 
organisasi, dan sumber daya manusia yang dimiliki sebagai 
penunjang dalam mencapai tujuan strategis Perusahaan.

4) Risiko Operasional
Risiko operasional adalah potensi kegagalan Perusahaan dalam 
merealisasikan kewajiban yang dijanjikan kepada 
tertanggung/pemegang polis akibat ketidaklayakan atau 
kegagalan proses internal, manusia, sistem teknologi informasi 
dan/atau adanya kejadian-kejadian yang berasal dari eksternal 
Perusahaan.

Perusahaan senantiasa berusaha untuk mengendalikan dan 
mengawasi risiko operasional melalui perbaikan yang 
berkelanjutan dan berkesinambungan. Perusahaan telah memiliki 
kebijakan dan prosedur kerja yang memadai. Seluruh infrastruktur, 
sistem, dan aplikasi yang digunakan telah memadai, dan 
dipelihara dengan baik. Perusahaan juga menggunakan jasa 
pihak ketiga untuk membantu kegiatan operasional dimana 
pengelolaan pihak ketiga diatur dalam prosedur internal 
Perusahaan. Perusahaan memiliki rencana keberlangsungan 
usaha, dan pemulihan atas bencana yang memadai  dan telah 
dilakukan uji coba atas rencana tersebut pada tahun 2017 dengan 
hasil  yang memuaskan. Selain itu, Perusahaan secara 
berkelanjutan mengelola dan mengembangkan sumber daya 
manusia yang dimilikinya.  

5) Risiko Aset dan Liabilitas
Risiko aset dan liabilitas adalah potensi kegagalan dalam 
pengelolaan aset dan pengelolaan liabilitas Perusahaan, yang 
menimbulkan kekurangan dana dalam memenuhi kewajiban 
Perusahaan kepada pemegang polis.

Perusahaan menganut strategi investasi yang konservatif. Dalam 
hal ini, Perusahaan mengelola, menilai, dan mengawasi posisi 
aset dan liabilitas dengan sangat memadai untuk mengurangi 
adanya risko ketidaksesuaian antara aset dan liabilitas.  Perusahaan 
secara berkala mengadakan Rapat Komite Asset Liabilitas dan 
Investasi (Asset Liabilty Management and Investment Committee/ 
ALMIC) untuk memantau risiko, posisi aset, dan liabilitas 
Perusahaan  yang diawasi secara langsung oleh Dewan Direksi.

6) Risiko Asuransi
Risiko asuransi adalah potensi kegagalan Perusahaan memenuhi 
kewajiban kepada pemegang polis sebagai akibat dari 
ketidakcukupan proses seleksi risiko (underwriting), penetapan 
premi (pricing), penggunaan reasuransi dan/atau penanganan 
klaim.

Perusahaan cenderung memiliki produk asuransi yang bersifat 
short-tail dan short-term untuk asuransi kerugian, serta medium 
hingga long-term untuk produk asuransi jiwa. Perusahaan 
memiliki diversifikasi risiko pada portofolio bisnisnya, dan telah 
memiliki struktur reasuransi yang memadai.

Perusahaan memiliki struktur, prosedur, dan pedoman yang 
terpisah atas fungsi underwriting, klaim, dan manajemen 
reasuransi. Perusahaan memiliki Komite Pengembangan Produk 
yang berfungsi untuk memantau proses pengembangan produk 
termasuk desain produk, dan penetapan premi, serta untuk 
memonitor risiko asuransi secara berkala.

7) Risiko Dukungan Dana dan Permodalan
Risiko dukungan dana dan permodalan adalah potensi kegagalan 
akibat ketidakcukupan dana Perusahaan dikarenakan 
kerugian-kerugian tak terduga yang disebabkan oleh antara lain 
meningkatnya rasio klaim di luar perkiraan, hasil investasi yang 
buruk, maupun hal yang tak terduga lainnya.

Perusahaan senantiasa menjaga posisi modalnya agar tetap 
berada di atas ketentuan minimum, dan target internal sesuai 
dengan ketentuan yang tertuang dalam Risk Appetite Statement 
Perusahaan dimana target internal Perusahaan ditetapkan lebih 
tinggi dari peraturan yang berlaku. Perusahaan mengawasi posisi 
modal secara berkala dan memiliki mekanisme penambahan 
modal dari Perusahaan induk/Grup apabila diperlukan.

8) Risiko Transaksi Intra-Grup
Risiko transaksi intra-grup adalah potensi kegagalan akibat 
ketergantungan suatu entitas baik secara langsung maupun tidak 
langsung terhadap entitas lainnya di dalam satu Konglomerasi 
Keuangan dalam rangka pemenuhan kewajiban perjanjian tertulis 
maupun perjanjian tidak tertulis, baik yang diikuti perpindahan 
dana dan/atau tidak diikuti perpindahan dana.

Grup Konglomerasi Keuangan Zurich di Indonesia terdiri dari dua 
Perusahaan asuransi yang masing-masing berdiri  sendiri dimana 
saham mayoritasnya dimiliki oleh Zurich Insurance Group (ZIG), 
dan sebagian lagi dimiliki oleh mitra lokal yang berbeda.

Kedua Perusahaan memiliki satu perjanjian transaksi intra grup 
mengenai pemanfaatan infrastruktur nomor Call Center bersama 
dengan tujuan memberikan kemudahan bagi nasabah kedua 
Perusahaan di Indonesia.

Sesuai dengan ketentuan POJK tersebut, Zurich telah melaporkan 
Laporan Hasil Penilaian Profil Risiko Terintegrasi untuk tahun 2017 
kepada OJK dengan tingkat risiko terintegrasi secara keseluruhan 
adalah “Rendah”. Ini menunjukkan bahwa Konglomerasi 
Keuangan kedua Perusahaan dalam kondisi baik, dan sangat kecil 
kemungkinan bagi Perusahaan untuk gagal dalam memenuhi 
kewajibannya kepada para pemegang polis, maupun kepada pihak 
pemangku kepentingan lainnya.

Sebagai konglomerasi keuangan sejenis sebagaimana tercantum 
dalam pasal 32 POJK Nomor 17/POJK.03/2014, maka Laporan 
Profil Risiko Terintegrasi Konglomerasi Keuangan Zurich di Indonesia 
dinilai dengan mengacu kepada POJK Nomor 17/POJK.03/2014 
Tentang Penilaian Tingkat Risiko Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank 
dimana komponen utama dari risiko terintegrasi adalah sebagai 
berikut:

1) Risiko Kepengurusan
Risiko kepengurusan adalah potensi kegagalan Perusahaan dalam 
memelihara komposisi terbaik atas Dewan Komisaris dan Dewan 
Direksi yang memiliki kompetensi dan berintegritas tinggi.

Perusahaan memitigasi risiko kepengurusan dengan memastikan 
bahwa seluruh Dewan Direksi dan Dewan Komisaris memiliki 
nilai kepemimpinan, kompetensi dan integritas yang mumpuni, 
serta telah lulus dari uji kelayakan dan kepatutan (fit & proper 
test). Komposisi, proses seleksi, dan penunjukan telah dilakukan 
sesuai dengan kebutuhan Perusahaan serta memenuhi peraturan 
yang berlaku.

2) Risiko Tata Kelola
Risiko tata kelola adalah potensi kegagalan Perusahaan dalam 
menerapkan sistem tata kelola yang baik (Good Corporate 
Governance/ GCG) dan kurang memadainya sistem pengendalian 
internal.

Perusahaan telah melaksanakan prinsip-prinsip GCG secara 
memadai  dengan mengikuti dan melaksanakan persyaratan 
dalam Tata Kelola Perusahaan seperti yang tercantum di dalam 
POJK No. 2/POJK.05/2014 tentang Tata Kelola Perusahaan untuk 
Perusahaan Asuransi. Berkaitan dengan peraturan tersebut, 
Perusahaan telah mengirimkan Laporan Penerapan Tata Kelola 
Perusahaan dalam self assessment GCG kepada OJK secara 
berkala.

Prinsip-prinsip dalam GCG telah dilaksanakan diseluruh lapisan 
Perusahaan, seperti transparansi/ keterbukaan, akuntabilitas, 
tanggung jawab, independensi, dan keadilan. Perusahaan juga 
melaksanakan prinsip manajemen risiko dengan sangat baik 
yang dibuktikan dengan adanya Satuan Kerja Manajemen Risiko, 
Komite Pemantau Risiko yang diketuai oleh Komisaris Independen, 
pengimplementasian praktik manajemen risiko, dan pelaksanaan 
program pengembangan budaya manajemen risiko diseluruh 
lapisan Perusahaan.
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Lini usaha harta benda memberikan kontribusi terbesar pada premi 
bruto dan meningkat sampai dengan 10% dari tahun sebelumnya. 
Premi harta benda dari segmen Lokal dan Internasional 
masing-masing sebesar Rp 113,1 milyar dan Rp 221,6 milyar. Premi 
harta benda  dari segmen Lokal meningkat 16% dari tahun 
sebelumnya, sementara premi harta benda dari segmen 
Internasional meningkat sebesar 7,2% dari tahun sebelumnya.

Lini usaha kendaraan bermotor mengalami peningkatan sebesar 
23,8% dari tahun sebelumnya.

Lini usaha kecelakaan diri meningkat dari tahun sebelumnya 
sebesar 51,3%. Ritel dan korporasi memberikan kontribusi premi 
masing-masing sebesar Rp 64 milyar dan Rp 16,9 milyar. Ritel 
mengalami peningkatan sebesar Rp 18,8 milyar dari tahun 
sebelumnya.

Dibandingkan tahun sebelumnya, lini usaha marine mengalami 
peningkatan 12,8% lebih tinggi.  Marine pada segmen lokal 
mengalami peningkatan sebesar 28,9% dari tahun sebelumnya.

Premi dari liability mengalami penurunan sebesar 9% dikarenakan 
penurunan dari segmen lokal.

Premi lini usaha engineering mengalami penurunan sebesar 19,7% 
dibandingkan tahun sebelumnya yang dikarenakan penurunan 
dari segmen Internasional.

Dibandingkan tahun sebelumnya, premi dari lini usaha aneka 
mengalami penurunan sebesar 18%.

The Property line of business contributed the largest portion of 
gross written premiums, increasing by 10% from the previous year. 
Property premiums from local and international business segments 
respectively amounted to IDR 113.1 billion and IDR 221.6 billion. 
Property premiums from the local segment increased by 16% from 
the previous year, while Property premiums from international 
segment increased by 7.2% from the previous year.

The motor vehicle line of business increased by 23.8% from the 
previous year.

The personal accident line of business was increased by 51.3% 
from the previous year. Personal Lines and Corporate 
contributed premiums of IDR 64 billion and IDR 16.9 billion 
respectively. Personal lines of business grew by IDR 18.8 billion 
compared with the previous year.

Compared to the previous year, the marine line of business 
increased by 12.8%. The local marine segment increased by 
28.9% from the previous year.

Liability premiums decreased by 9% compared to the previous 
year, driven by a decrease in the local segment.

The engineering line of business experienced a reduction of 
19.7% compared with the previous year, driven by decrease in 
the International segment.

Compared to the previous year, premiums from miscellaneous 
lines of business decreased by 18%.



3) Risiko Strategi
Risiko strategi adalah potensi kegagalan Perusahaan dalam 
memenuhi kewajibannya kepada pemegang polis/nasabah akibat 
kegagalan dalam melakukan perencanaan dan pelaksanaan 
strategi, pengambilan keputusan bisnis, dan/atau kurang 
responsifnya Perusahaan terhadap perubahan eksternal.

Perusahaan telah menyesuaikan rencana strategis dengan visi & 
misi, kecukupan internal, dan posisi strategis di industri. Untuk 
mengendalikan risiko strategi, Perusahaan secara memadai 
menjalankan proses formulasi, penerapan, dan pengawasan 
serta selalu berupaya untuk meningkatkan kemampuan 
organisasi, dan sumber daya manusia yang dimiliki sebagai 
penunjang dalam mencapai tujuan strategis Perusahaan.

4) Risiko Operasional
Risiko operasional adalah potensi kegagalan Perusahaan dalam 
merealisasikan kewajiban yang dijanjikan kepada 
tertanggung/pemegang polis akibat ketidaklayakan atau 
kegagalan proses internal, manusia, sistem teknologi informasi 
dan/atau adanya kejadian-kejadian yang berasal dari eksternal 
Perusahaan.

Perusahaan senantiasa berusaha untuk mengendalikan dan 
mengawasi risiko operasional melalui perbaikan yang 
berkelanjutan dan berkesinambungan. Perusahaan telah memiliki 
kebijakan dan prosedur kerja yang memadai. Seluruh infrastruktur, 
sistem, dan aplikasi yang digunakan telah memadai, dan 
dipelihara dengan baik. Perusahaan juga menggunakan jasa 
pihak ketiga untuk membantu kegiatan operasional dimana 
pengelolaan pihak ketiga diatur dalam prosedur internal 
Perusahaan. Perusahaan memiliki rencana keberlangsungan 
usaha, dan pemulihan atas bencana yang memadai  dan telah 
dilakukan uji coba atas rencana tersebut pada tahun 2017 dengan 
hasil  yang memuaskan. Selain itu, Perusahaan secara 
berkelanjutan mengelola dan mengembangkan sumber daya 
manusia yang dimilikinya.  

5) Risiko Aset dan Liabilitas
Risiko aset dan liabilitas adalah potensi kegagalan dalam 
pengelolaan aset dan pengelolaan liabilitas Perusahaan, yang 
menimbulkan kekurangan dana dalam memenuhi kewajiban 
Perusahaan kepada pemegang polis.

Perusahaan menganut strategi investasi yang konservatif. Dalam 
hal ini, Perusahaan mengelola, menilai, dan mengawasi posisi 
aset dan liabilitas dengan sangat memadai untuk mengurangi 
adanya risko ketidaksesuaian antara aset dan liabilitas.  Perusahaan 
secara berkala mengadakan Rapat Komite Asset Liabilitas dan 
Investasi (Asset Liabilty Management and Investment Committee/ 
ALMIC) untuk memantau risiko, posisi aset, dan liabilitas 
Perusahaan  yang diawasi secara langsung oleh Dewan Direksi.

6) Risiko Asuransi
Risiko asuransi adalah potensi kegagalan Perusahaan memenuhi 
kewajiban kepada pemegang polis sebagai akibat dari 
ketidakcukupan proses seleksi risiko (underwriting), penetapan 
premi (pricing), penggunaan reasuransi dan/atau penanganan 
klaim.

Perusahaan cenderung memiliki produk asuransi yang bersifat 
short-tail dan short-term untuk asuransi kerugian, serta medium 
hingga long-term untuk produk asuransi jiwa. Perusahaan 
memiliki diversifikasi risiko pada portofolio bisnisnya, dan telah 
memiliki struktur reasuransi yang memadai.

Perusahaan memiliki struktur, prosedur, dan pedoman yang 
terpisah atas fungsi underwriting, klaim, dan manajemen 
reasuransi. Perusahaan memiliki Komite Pengembangan Produk 
yang berfungsi untuk memantau proses pengembangan produk 
termasuk desain produk, dan penetapan premi, serta untuk 
memonitor risiko asuransi secara berkala.

7) Risiko Dukungan Dana dan Permodalan
Risiko dukungan dana dan permodalan adalah potensi kegagalan 
akibat ketidakcukupan dana Perusahaan dikarenakan 
kerugian-kerugian tak terduga yang disebabkan oleh antara lain 
meningkatnya rasio klaim di luar perkiraan, hasil investasi yang 
buruk, maupun hal yang tak terduga lainnya.

Perusahaan senantiasa menjaga posisi modalnya agar tetap 
berada di atas ketentuan minimum, dan target internal sesuai 
dengan ketentuan yang tertuang dalam Risk Appetite Statement 
Perusahaan dimana target internal Perusahaan ditetapkan lebih 
tinggi dari peraturan yang berlaku. Perusahaan mengawasi posisi 
modal secara berkala dan memiliki mekanisme penambahan 
modal dari Perusahaan induk/Grup apabila diperlukan.

8) Risiko Transaksi Intra-Grup
Risiko transaksi intra-grup adalah potensi kegagalan akibat 
ketergantungan suatu entitas baik secara langsung maupun tidak 
langsung terhadap entitas lainnya di dalam satu Konglomerasi 
Keuangan dalam rangka pemenuhan kewajiban perjanjian tertulis 
maupun perjanjian tidak tertulis, baik yang diikuti perpindahan 
dana dan/atau tidak diikuti perpindahan dana.

Grup Konglomerasi Keuangan Zurich di Indonesia terdiri dari dua 
Perusahaan asuransi yang masing-masing berdiri  sendiri dimana 
saham mayoritasnya dimiliki oleh Zurich Insurance Group (ZIG), 
dan sebagian lagi dimiliki oleh mitra lokal yang berbeda.

Kedua Perusahaan memiliki satu perjanjian transaksi intra grup 
mengenai pemanfaatan infrastruktur nomor Call Center bersama 
dengan tujuan memberikan kemudahan bagi nasabah kedua 
Perusahaan di Indonesia.

Sesuai dengan ketentuan POJK tersebut, Zurich telah melaporkan 
Laporan Hasil Penilaian Profil Risiko Terintegrasi untuk tahun 2017 
kepada OJK dengan tingkat risiko terintegrasi secara keseluruhan 
adalah “Rendah”. Ini menunjukkan bahwa Konglomerasi 
Keuangan kedua Perusahaan dalam kondisi baik, dan sangat kecil 
kemungkinan bagi Perusahaan untuk gagal dalam memenuhi 
kewajibannya kepada para pemegang polis, maupun kepada pihak 
pemangku kepentingan lainnya.

Sebagai konglomerasi keuangan sejenis sebagaimana tercantum 
dalam pasal 32 POJK Nomor 17/POJK.03/2014, maka Laporan 
Profil Risiko Terintegrasi Konglomerasi Keuangan Zurich di Indonesia 
dinilai dengan mengacu kepada POJK Nomor 17/POJK.03/2014 
Tentang Penilaian Tingkat Risiko Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank 
dimana komponen utama dari risiko terintegrasi adalah sebagai 
berikut:

1) Risiko Kepengurusan
Risiko kepengurusan adalah potensi kegagalan Perusahaan dalam 
memelihara komposisi terbaik atas Dewan Komisaris dan Dewan 
Direksi yang memiliki kompetensi dan berintegritas tinggi.

Perusahaan memitigasi risiko kepengurusan dengan memastikan 
bahwa seluruh Dewan Direksi dan Dewan Komisaris memiliki 
nilai kepemimpinan, kompetensi dan integritas yang mumpuni, 
serta telah lulus dari uji kelayakan dan kepatutan (fit & proper 
test). Komposisi, proses seleksi, dan penunjukan telah dilakukan 
sesuai dengan kebutuhan Perusahaan serta memenuhi peraturan 
yang berlaku.

2) Risiko Tata Kelola
Risiko tata kelola adalah potensi kegagalan Perusahaan dalam 
menerapkan sistem tata kelola yang baik (Good Corporate 
Governance/ GCG) dan kurang memadainya sistem pengendalian 
internal.

Perusahaan telah melaksanakan prinsip-prinsip GCG secara 
memadai  dengan mengikuti dan melaksanakan persyaratan 
dalam Tata Kelola Perusahaan seperti yang tercantum di dalam 
POJK No. 2/POJK.05/2014 tentang Tata Kelola Perusahaan untuk 
Perusahaan Asuransi. Berkaitan dengan peraturan tersebut, 
Perusahaan telah mengirimkan Laporan Penerapan Tata Kelola 
Perusahaan dalam self assessment GCG kepada OJK secara 
berkala.

Prinsip-prinsip dalam GCG telah dilaksanakan diseluruh lapisan 
Perusahaan, seperti transparansi/ keterbukaan, akuntabilitas, 
tanggung jawab, independensi, dan keadilan. Perusahaan juga 
melaksanakan prinsip manajemen risiko dengan sangat baik 
yang dibuktikan dengan adanya Satuan Kerja Manajemen Risiko, 
Komite Pemantau Risiko yang diketuai oleh Komisaris Independen, 
pengimplementasian praktik manajemen risiko, dan pelaksanaan 
program pengembangan budaya manajemen risiko diseluruh 
lapisan Perusahaan.

Tinjauan Keuangan ZTL

Kinerja ZTL Life pada tahun 2017 meningkat dengan total 
pendapatan lebih tinggi 57% dibandingkan tahun sebelumnya. 
Bisnis agensi maupun bancassurance bertumbuh dengan 
peningkatan bisnis baru sebesar 57,3% tahun-ke-tahun. Premi 
lanjutan khususnya bertumbuh sebesar 29,2% tahun-ke-tahun. 
Dari total bisnis baru yang ditulis pada tahun 2017, kontribusi 
terbesar berasal dari produk unit link.

Pendapatan investasi bersih tumbuh sebesar 91,5% tahun ke 
tahun didukung oleh pendapatan yang lebih baik dari dana 
pemegang saham dan dana unit link. Dana yang dikelola dari 
dana pemegang saham tumbuh sebesar 84% dan kondisi pasar 
yang membaik juga melihat peningkatan valuasi mark-to-market 
(MTM) untuk dana pemegang saham dan dana unit link. 
Peningkatan MTM atas dana unit link merupakan bagian utama 
dari pendapatan investasi bersih.

Biaya operasional naik 5,8% tahun-ke-tahun. Biaya personil 
mewakili 54% dari total biaya operasional. Perusahaan juga 
mengeluarkan biaya terkait proyek  pengembangan produk dan 
layanan baru kepada nasabah untuk mendukung pertumbuhan 
di masa depan. Inisiatif regulasi di tahun 2017 untuk 
menempatkan data center di dalam negeri (onshore) juga 
berkontribusi pada peningkatan biaya operasional.

Financial Review ZTL

ZTL’s performance in 2017 improved with total income 
increasing by 57% compared to the prior year.  Both agency and 
bancassurance channels grew, with new business increasing 
57.3% year-on-year.  In particular, renewal premiums registered 
solid growth of 29.2% year-on-year.  The main contributors to 
total new business underwritten in 2017 were unit link 
products.

Net investment income grew by 91.5% year-on-year, supported 
by better income from the shareholders’ and the unit link funds.  
The AUM of the shareholders’ funds grew by 84% and the 
improving market conditions also saw an increase in the 
mark-to-market (MTM) valuation for both shareholders’ and 
unit link funds. The increasing MTM valuation of unit link funds 
accounted for a major portion of the net investment income.
  

Operational expenses were up by 5.8% year-on-year, with 
Personnel costs representing 54% of total operational expenses.  
The Company incurred project related expenses for the 
development of new customer products and services to support 
future growth.  The regulatory requirement initiatives started in 
2017 to locate data centers within the country onshore also 
contributed to the increase of operational expenses.  
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3) Risiko Strategi
Risiko strategi adalah potensi kegagalan Perusahaan dalam 
memenuhi kewajibannya kepada pemegang polis/nasabah akibat 
kegagalan dalam melakukan perencanaan dan pelaksanaan 
strategi, pengambilan keputusan bisnis, dan/atau kurang 
responsifnya Perusahaan terhadap perubahan eksternal.

Perusahaan telah menyesuaikan rencana strategis dengan visi & 
misi, kecukupan internal, dan posisi strategis di industri. Untuk 
mengendalikan risiko strategi, Perusahaan secara memadai 
menjalankan proses formulasi, penerapan, dan pengawasan 
serta selalu berupaya untuk meningkatkan kemampuan 
organisasi, dan sumber daya manusia yang dimiliki sebagai 
penunjang dalam mencapai tujuan strategis Perusahaan.

4) Risiko Operasional
Risiko operasional adalah potensi kegagalan Perusahaan dalam 
merealisasikan kewajiban yang dijanjikan kepada 
tertanggung/pemegang polis akibat ketidaklayakan atau 
kegagalan proses internal, manusia, sistem teknologi informasi 
dan/atau adanya kejadian-kejadian yang berasal dari eksternal 
Perusahaan.

Perusahaan senantiasa berusaha untuk mengendalikan dan 
mengawasi risiko operasional melalui perbaikan yang 
berkelanjutan dan berkesinambungan. Perusahaan telah memiliki 
kebijakan dan prosedur kerja yang memadai. Seluruh infrastruktur, 
sistem, dan aplikasi yang digunakan telah memadai, dan 
dipelihara dengan baik. Perusahaan juga menggunakan jasa 
pihak ketiga untuk membantu kegiatan operasional dimana 
pengelolaan pihak ketiga diatur dalam prosedur internal 
Perusahaan. Perusahaan memiliki rencana keberlangsungan 
usaha, dan pemulihan atas bencana yang memadai  dan telah 
dilakukan uji coba atas rencana tersebut pada tahun 2017 dengan 
hasil  yang memuaskan. Selain itu, Perusahaan secara 
berkelanjutan mengelola dan mengembangkan sumber daya 
manusia yang dimilikinya.  

5) Risiko Aset dan Liabilitas
Risiko aset dan liabilitas adalah potensi kegagalan dalam 
pengelolaan aset dan pengelolaan liabilitas Perusahaan, yang 
menimbulkan kekurangan dana dalam memenuhi kewajiban 
Perusahaan kepada pemegang polis.

Perusahaan menganut strategi investasi yang konservatif. Dalam 
hal ini, Perusahaan mengelola, menilai, dan mengawasi posisi 
aset dan liabilitas dengan sangat memadai untuk mengurangi 
adanya risko ketidaksesuaian antara aset dan liabilitas.  Perusahaan 
secara berkala mengadakan Rapat Komite Asset Liabilitas dan 
Investasi (Asset Liabilty Management and Investment Committee/ 
ALMIC) untuk memantau risiko, posisi aset, dan liabilitas 
Perusahaan  yang diawasi secara langsung oleh Dewan Direksi.

6) Risiko Asuransi
Risiko asuransi adalah potensi kegagalan Perusahaan memenuhi 
kewajiban kepada pemegang polis sebagai akibat dari 
ketidakcukupan proses seleksi risiko (underwriting), penetapan 
premi (pricing), penggunaan reasuransi dan/atau penanganan 
klaim.

Perusahaan cenderung memiliki produk asuransi yang bersifat 
short-tail dan short-term untuk asuransi kerugian, serta medium 
hingga long-term untuk produk asuransi jiwa. Perusahaan 
memiliki diversifikasi risiko pada portofolio bisnisnya, dan telah 
memiliki struktur reasuransi yang memadai.

Perusahaan memiliki struktur, prosedur, dan pedoman yang 
terpisah atas fungsi underwriting, klaim, dan manajemen 
reasuransi. Perusahaan memiliki Komite Pengembangan Produk 
yang berfungsi untuk memantau proses pengembangan produk 
termasuk desain produk, dan penetapan premi, serta untuk 
memonitor risiko asuransi secara berkala.

7) Risiko Dukungan Dana dan Permodalan
Risiko dukungan dana dan permodalan adalah potensi kegagalan 
akibat ketidakcukupan dana Perusahaan dikarenakan 
kerugian-kerugian tak terduga yang disebabkan oleh antara lain 
meningkatnya rasio klaim di luar perkiraan, hasil investasi yang 
buruk, maupun hal yang tak terduga lainnya.

Perusahaan senantiasa menjaga posisi modalnya agar tetap 
berada di atas ketentuan minimum, dan target internal sesuai 
dengan ketentuan yang tertuang dalam Risk Appetite Statement 
Perusahaan dimana target internal Perusahaan ditetapkan lebih 
tinggi dari peraturan yang berlaku. Perusahaan mengawasi posisi 
modal secara berkala dan memiliki mekanisme penambahan 
modal dari Perusahaan induk/Grup apabila diperlukan.

8) Risiko Transaksi Intra-Grup
Risiko transaksi intra-grup adalah potensi kegagalan akibat 
ketergantungan suatu entitas baik secara langsung maupun tidak 
langsung terhadap entitas lainnya di dalam satu Konglomerasi 
Keuangan dalam rangka pemenuhan kewajiban perjanjian tertulis 
maupun perjanjian tidak tertulis, baik yang diikuti perpindahan 
dana dan/atau tidak diikuti perpindahan dana.

Grup Konglomerasi Keuangan Zurich di Indonesia terdiri dari dua 
Perusahaan asuransi yang masing-masing berdiri  sendiri dimana 
saham mayoritasnya dimiliki oleh Zurich Insurance Group (ZIG), 
dan sebagian lagi dimiliki oleh mitra lokal yang berbeda.

Kedua Perusahaan memiliki satu perjanjian transaksi intra grup 
mengenai pemanfaatan infrastruktur nomor Call Center bersama 
dengan tujuan memberikan kemudahan bagi nasabah kedua 
Perusahaan di Indonesia.

Sesuai dengan ketentuan POJK tersebut, Zurich telah melaporkan 
Laporan Hasil Penilaian Profil Risiko Terintegrasi untuk tahun 2017 
kepada OJK dengan tingkat risiko terintegrasi secara keseluruhan 
adalah “Rendah”. Ini menunjukkan bahwa Konglomerasi 
Keuangan kedua Perusahaan dalam kondisi baik, dan sangat kecil 
kemungkinan bagi Perusahaan untuk gagal dalam memenuhi 
kewajibannya kepada para pemegang polis, maupun kepada pihak 
pemangku kepentingan lainnya.

Sebagai konglomerasi keuangan sejenis sebagaimana tercantum 
dalam pasal 32 POJK Nomor 17/POJK.03/2014, maka Laporan 
Profil Risiko Terintegrasi Konglomerasi Keuangan Zurich di Indonesia 
dinilai dengan mengacu kepada POJK Nomor 17/POJK.03/2014 
Tentang Penilaian Tingkat Risiko Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank 
dimana komponen utama dari risiko terintegrasi adalah sebagai 
berikut:

1) Risiko Kepengurusan
Risiko kepengurusan adalah potensi kegagalan Perusahaan dalam 
memelihara komposisi terbaik atas Dewan Komisaris dan Dewan 
Direksi yang memiliki kompetensi dan berintegritas tinggi.

Perusahaan memitigasi risiko kepengurusan dengan memastikan 
bahwa seluruh Dewan Direksi dan Dewan Komisaris memiliki 
nilai kepemimpinan, kompetensi dan integritas yang mumpuni, 
serta telah lulus dari uji kelayakan dan kepatutan (fit & proper 
test). Komposisi, proses seleksi, dan penunjukan telah dilakukan 
sesuai dengan kebutuhan Perusahaan serta memenuhi peraturan 
yang berlaku.

2) Risiko Tata Kelola
Risiko tata kelola adalah potensi kegagalan Perusahaan dalam 
menerapkan sistem tata kelola yang baik (Good Corporate 
Governance/ GCG) dan kurang memadainya sistem pengendalian 
internal.

Perusahaan telah melaksanakan prinsip-prinsip GCG secara 
memadai  dengan mengikuti dan melaksanakan persyaratan 
dalam Tata Kelola Perusahaan seperti yang tercantum di dalam 
POJK No. 2/POJK.05/2014 tentang Tata Kelola Perusahaan untuk 
Perusahaan Asuransi. Berkaitan dengan peraturan tersebut, 
Perusahaan telah mengirimkan Laporan Penerapan Tata Kelola 
Perusahaan dalam self assessment GCG kepada OJK secara 
berkala.

Prinsip-prinsip dalam GCG telah dilaksanakan diseluruh lapisan 
Perusahaan, seperti transparansi/ keterbukaan, akuntabilitas, 
tanggung jawab, independensi, dan keadilan. Perusahaan juga 
melaksanakan prinsip manajemen risiko dengan sangat baik 
yang dibuktikan dengan adanya Satuan Kerja Manajemen Risiko, 
Komite Pemantau Risiko yang diketuai oleh Komisaris Independen, 
pengimplementasian praktik manajemen risiko, dan pelaksanaan 
program pengembangan budaya manajemen risiko diseluruh 
lapisan Perusahaan.
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Total aset perusahaan tercatat bertumbuh sebesar Rp 397,2 
miliar tahun-ke-tahun. Pendorong utamanya adalah 
meningkatnya kas dan setara kas, investasi pemegang unit link 
dan surat berharga. Investasi unit link tumbuh 78,9% 
tahun-ke-tahun sejalan dengan pertumbuhan bisnis dan kondisi 
pasar yang menguntungkan, sementara surat berharga tumbuh 
sebesar 35,7% tahun-ke-tahun dengan investasi pada obligasi 
pemerintah dan korporasi.

Pertumbuhan kewajiban sebesar Rp 284,4 miliar pada dasarnya 
didorong oleh cadangan pemegang unit link yang 
mencerminkan pertumbuhan aset pemegang unit terkait, dan 
meningkatnya akrual dan utang lain yang mewakili biaya terkait 
penjualan dan biaya administrasi umum lainnya.

Selama tahun 2017, Zurich Insurance Co. Ltd sebagai 
perusahaan induk menyuntikkan modal sebesar Rp 419,6 miliar 
untuk membiayai operasi Perusahaan.

Marjin solvabilitas lokal (RBC) tercatat sebesar  1078% per 31 
Desember 2017, dengan posisi jauh di atas peraturan minimum 
sebesar 120%.

The total assets of the company recorded growth of IDR 397.2 
billion year-on-year.  The main drivers were higher cash and 
cash equivalents, unit link holders investments and marketable 
securities.  Unit link investments grew 78.9% year-on-year in 
line with business growth amidst favorable market conditions, 
whilst marketable securities grew by 35.7% year-on-year with 
investment in both government and corporate bonds. 
 

Liabilities growth of IDR 284.4 billion was principally driven by 
higher unit link holders’ reserves, which mirrored the growth of 
the unit link holders’ assets, and an increase in accruals and 
other payables representing sales related expenses and other 
general administration expenses.

During 2017, Zurich Insurance Co. Ltd, the parent, injected 
capital amounting to IDR 419.6 billion to fund the operations of 
the Company. 

The Company’s local solvency margin (RBC) stood at 1078% as 
of 31 December 2017, comfortably positioned above the 
regulatory minimum of 120%.



3) Risiko Strategi
Risiko strategi adalah potensi kegagalan Perusahaan dalam 
memenuhi kewajibannya kepada pemegang polis/nasabah akibat 
kegagalan dalam melakukan perencanaan dan pelaksanaan 
strategi, pengambilan keputusan bisnis, dan/atau kurang 
responsifnya Perusahaan terhadap perubahan eksternal.

Perusahaan telah menyesuaikan rencana strategis dengan visi & 
misi, kecukupan internal, dan posisi strategis di industri. Untuk 
mengendalikan risiko strategi, Perusahaan secara memadai 
menjalankan proses formulasi, penerapan, dan pengawasan 
serta selalu berupaya untuk meningkatkan kemampuan 
organisasi, dan sumber daya manusia yang dimiliki sebagai 
penunjang dalam mencapai tujuan strategis Perusahaan.

4) Risiko Operasional
Risiko operasional adalah potensi kegagalan Perusahaan dalam 
merealisasikan kewajiban yang dijanjikan kepada 
tertanggung/pemegang polis akibat ketidaklayakan atau 
kegagalan proses internal, manusia, sistem teknologi informasi 
dan/atau adanya kejadian-kejadian yang berasal dari eksternal 
Perusahaan.

Perusahaan senantiasa berusaha untuk mengendalikan dan 
mengawasi risiko operasional melalui perbaikan yang 
berkelanjutan dan berkesinambungan. Perusahaan telah memiliki 
kebijakan dan prosedur kerja yang memadai. Seluruh infrastruktur, 
sistem, dan aplikasi yang digunakan telah memadai, dan 
dipelihara dengan baik. Perusahaan juga menggunakan jasa 
pihak ketiga untuk membantu kegiatan operasional dimana 
pengelolaan pihak ketiga diatur dalam prosedur internal 
Perusahaan. Perusahaan memiliki rencana keberlangsungan 
usaha, dan pemulihan atas bencana yang memadai  dan telah 
dilakukan uji coba atas rencana tersebut pada tahun 2017 dengan 
hasil  yang memuaskan. Selain itu, Perusahaan secara 
berkelanjutan mengelola dan mengembangkan sumber daya 
manusia yang dimilikinya.  

5) Risiko Aset dan Liabilitas
Risiko aset dan liabilitas adalah potensi kegagalan dalam 
pengelolaan aset dan pengelolaan liabilitas Perusahaan, yang 
menimbulkan kekurangan dana dalam memenuhi kewajiban 
Perusahaan kepada pemegang polis.

Perusahaan menganut strategi investasi yang konservatif. Dalam 
hal ini, Perusahaan mengelola, menilai, dan mengawasi posisi 
aset dan liabilitas dengan sangat memadai untuk mengurangi 
adanya risko ketidaksesuaian antara aset dan liabilitas.  Perusahaan 
secara berkala mengadakan Rapat Komite Asset Liabilitas dan 
Investasi (Asset Liabilty Management and Investment Committee/ 
ALMIC) untuk memantau risiko, posisi aset, dan liabilitas 
Perusahaan  yang diawasi secara langsung oleh Dewan Direksi.

6) Risiko Asuransi
Risiko asuransi adalah potensi kegagalan Perusahaan memenuhi 
kewajiban kepada pemegang polis sebagai akibat dari 
ketidakcukupan proses seleksi risiko (underwriting), penetapan 
premi (pricing), penggunaan reasuransi dan/atau penanganan 
klaim.

Perusahaan cenderung memiliki produk asuransi yang bersifat 
short-tail dan short-term untuk asuransi kerugian, serta medium 
hingga long-term untuk produk asuransi jiwa. Perusahaan 
memiliki diversifikasi risiko pada portofolio bisnisnya, dan telah 
memiliki struktur reasuransi yang memadai.

Perusahaan memiliki struktur, prosedur, dan pedoman yang 
terpisah atas fungsi underwriting, klaim, dan manajemen 
reasuransi. Perusahaan memiliki Komite Pengembangan Produk 
yang berfungsi untuk memantau proses pengembangan produk 
termasuk desain produk, dan penetapan premi, serta untuk 
memonitor risiko asuransi secara berkala.

7) Risiko Dukungan Dana dan Permodalan
Risiko dukungan dana dan permodalan adalah potensi kegagalan 
akibat ketidakcukupan dana Perusahaan dikarenakan 
kerugian-kerugian tak terduga yang disebabkan oleh antara lain 
meningkatnya rasio klaim di luar perkiraan, hasil investasi yang 
buruk, maupun hal yang tak terduga lainnya.

Perusahaan senantiasa menjaga posisi modalnya agar tetap 
berada di atas ketentuan minimum, dan target internal sesuai 
dengan ketentuan yang tertuang dalam Risk Appetite Statement 
Perusahaan dimana target internal Perusahaan ditetapkan lebih 
tinggi dari peraturan yang berlaku. Perusahaan mengawasi posisi 
modal secara berkala dan memiliki mekanisme penambahan 
modal dari Perusahaan induk/Grup apabila diperlukan.

8) Risiko Transaksi Intra-Grup
Risiko transaksi intra-grup adalah potensi kegagalan akibat 
ketergantungan suatu entitas baik secara langsung maupun tidak 
langsung terhadap entitas lainnya di dalam satu Konglomerasi 
Keuangan dalam rangka pemenuhan kewajiban perjanjian tertulis 
maupun perjanjian tidak tertulis, baik yang diikuti perpindahan 
dana dan/atau tidak diikuti perpindahan dana.

Grup Konglomerasi Keuangan Zurich di Indonesia terdiri dari dua 
Perusahaan asuransi yang masing-masing berdiri  sendiri dimana 
saham mayoritasnya dimiliki oleh Zurich Insurance Group (ZIG), 
dan sebagian lagi dimiliki oleh mitra lokal yang berbeda.

Kedua Perusahaan memiliki satu perjanjian transaksi intra grup 
mengenai pemanfaatan infrastruktur nomor Call Center bersama 
dengan tujuan memberikan kemudahan bagi nasabah kedua 
Perusahaan di Indonesia.

Sesuai dengan ketentuan POJK tersebut, Zurich telah melaporkan 
Laporan Hasil Penilaian Profil Risiko Terintegrasi untuk tahun 2017 
kepada OJK dengan tingkat risiko terintegrasi secara keseluruhan 
adalah “Rendah”. Ini menunjukkan bahwa Konglomerasi 
Keuangan kedua Perusahaan dalam kondisi baik, dan sangat kecil 
kemungkinan bagi Perusahaan untuk gagal dalam memenuhi 
kewajibannya kepada para pemegang polis, maupun kepada pihak 
pemangku kepentingan lainnya.

Sebagai konglomerasi keuangan sejenis sebagaimana tercantum 
dalam pasal 32 POJK Nomor 17/POJK.03/2014, maka Laporan 
Profil Risiko Terintegrasi Konglomerasi Keuangan Zurich di Indonesia 
dinilai dengan mengacu kepada POJK Nomor 17/POJK.03/2014 
Tentang Penilaian Tingkat Risiko Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank 
dimana komponen utama dari risiko terintegrasi adalah sebagai 
berikut:

1) Risiko Kepengurusan
Risiko kepengurusan adalah potensi kegagalan Perusahaan dalam 
memelihara komposisi terbaik atas Dewan Komisaris dan Dewan 
Direksi yang memiliki kompetensi dan berintegritas tinggi.

Perusahaan memitigasi risiko kepengurusan dengan memastikan 
bahwa seluruh Dewan Direksi dan Dewan Komisaris memiliki 
nilai kepemimpinan, kompetensi dan integritas yang mumpuni, 
serta telah lulus dari uji kelayakan dan kepatutan (fit & proper 
test). Komposisi, proses seleksi, dan penunjukan telah dilakukan 
sesuai dengan kebutuhan Perusahaan serta memenuhi peraturan 
yang berlaku.

2) Risiko Tata Kelola
Risiko tata kelola adalah potensi kegagalan Perusahaan dalam 
menerapkan sistem tata kelola yang baik (Good Corporate 
Governance/ GCG) dan kurang memadainya sistem pengendalian 
internal.

Perusahaan telah melaksanakan prinsip-prinsip GCG secara 
memadai  dengan mengikuti dan melaksanakan persyaratan 
dalam Tata Kelola Perusahaan seperti yang tercantum di dalam 
POJK No. 2/POJK.05/2014 tentang Tata Kelola Perusahaan untuk 
Perusahaan Asuransi. Berkaitan dengan peraturan tersebut, 
Perusahaan telah mengirimkan Laporan Penerapan Tata Kelola 
Perusahaan dalam self assessment GCG kepada OJK secara 
berkala.

Prinsip-prinsip dalam GCG telah dilaksanakan diseluruh lapisan 
Perusahaan, seperti transparansi/ keterbukaan, akuntabilitas, 
tanggung jawab, independensi, dan keadilan. Perusahaan juga 
melaksanakan prinsip manajemen risiko dengan sangat baik 
yang dibuktikan dengan adanya Satuan Kerja Manajemen Risiko, 
Komite Pemantau Risiko yang diketuai oleh Komisaris Independen, 
pengimplementasian praktik manajemen risiko, dan pelaksanaan 
program pengembangan budaya manajemen risiko diseluruh 
lapisan Perusahaan.

Pendapatan Premi Bruto
Gross Written Premium

Premi yang Disetahunkan
Annualized Premium 
Equivalent

Klaim dan Manfaat Dibayar

Pendapatan Investasi Bersih
Net Investment Income

Beban Usaha
Operational Expenditure

Rugi Sebelum Pajak
Loss Before Tax

Rugi Bersih
Net Loss

Jumlah Aset
Total Assets

Jumlah Kewajiban 
(Termasuk Cadangan Teknis)
Total Liabilities 
(including Technical Reserve)

Ekuitas
Equity

RBC
RBC
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2016 
in IDR million 

344,552

178,959

95,031

31,036

247,871

(251,650)

(251,574)

546,622

402,913

143,709

908%

2017
in IDR million 

542,072

281,560

151,732

59,452

262,296

(316,312)

(316,458)

943,802

687,345

256,458

1078%
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3) Risiko Strategi
Risiko strategi adalah potensi kegagalan Perusahaan dalam 
memenuhi kewajibannya kepada pemegang polis/nasabah akibat 
kegagalan dalam melakukan perencanaan dan pelaksanaan 
strategi, pengambilan keputusan bisnis, dan/atau kurang 
responsifnya Perusahaan terhadap perubahan eksternal.

Perusahaan telah menyesuaikan rencana strategis dengan visi & 
misi, kecukupan internal, dan posisi strategis di industri. Untuk 
mengendalikan risiko strategi, Perusahaan secara memadai 
menjalankan proses formulasi, penerapan, dan pengawasan 
serta selalu berupaya untuk meningkatkan kemampuan 
organisasi, dan sumber daya manusia yang dimiliki sebagai 
penunjang dalam mencapai tujuan strategis Perusahaan.

4) Risiko Operasional
Risiko operasional adalah potensi kegagalan Perusahaan dalam 
merealisasikan kewajiban yang dijanjikan kepada 
tertanggung/pemegang polis akibat ketidaklayakan atau 
kegagalan proses internal, manusia, sistem teknologi informasi 
dan/atau adanya kejadian-kejadian yang berasal dari eksternal 
Perusahaan.

Perusahaan senantiasa berusaha untuk mengendalikan dan 
mengawasi risiko operasional melalui perbaikan yang 
berkelanjutan dan berkesinambungan. Perusahaan telah memiliki 
kebijakan dan prosedur kerja yang memadai. Seluruh infrastruktur, 
sistem, dan aplikasi yang digunakan telah memadai, dan 
dipelihara dengan baik. Perusahaan juga menggunakan jasa 
pihak ketiga untuk membantu kegiatan operasional dimana 
pengelolaan pihak ketiga diatur dalam prosedur internal 
Perusahaan. Perusahaan memiliki rencana keberlangsungan 
usaha, dan pemulihan atas bencana yang memadai  dan telah 
dilakukan uji coba atas rencana tersebut pada tahun 2017 dengan 
hasil  yang memuaskan. Selain itu, Perusahaan secara 
berkelanjutan mengelola dan mengembangkan sumber daya 
manusia yang dimilikinya.  

5) Risiko Aset dan Liabilitas
Risiko aset dan liabilitas adalah potensi kegagalan dalam 
pengelolaan aset dan pengelolaan liabilitas Perusahaan, yang 
menimbulkan kekurangan dana dalam memenuhi kewajiban 
Perusahaan kepada pemegang polis.

Perusahaan menganut strategi investasi yang konservatif. Dalam 
hal ini, Perusahaan mengelola, menilai, dan mengawasi posisi 
aset dan liabilitas dengan sangat memadai untuk mengurangi 
adanya risko ketidaksesuaian antara aset dan liabilitas.  Perusahaan 
secara berkala mengadakan Rapat Komite Asset Liabilitas dan 
Investasi (Asset Liabilty Management and Investment Committee/ 
ALMIC) untuk memantau risiko, posisi aset, dan liabilitas 
Perusahaan  yang diawasi secara langsung oleh Dewan Direksi.

6) Risiko Asuransi
Risiko asuransi adalah potensi kegagalan Perusahaan memenuhi 
kewajiban kepada pemegang polis sebagai akibat dari 
ketidakcukupan proses seleksi risiko (underwriting), penetapan 
premi (pricing), penggunaan reasuransi dan/atau penanganan 
klaim.

Perusahaan cenderung memiliki produk asuransi yang bersifat 
short-tail dan short-term untuk asuransi kerugian, serta medium 
hingga long-term untuk produk asuransi jiwa. Perusahaan 
memiliki diversifikasi risiko pada portofolio bisnisnya, dan telah 
memiliki struktur reasuransi yang memadai.

Perusahaan memiliki struktur, prosedur, dan pedoman yang 
terpisah atas fungsi underwriting, klaim, dan manajemen 
reasuransi. Perusahaan memiliki Komite Pengembangan Produk 
yang berfungsi untuk memantau proses pengembangan produk 
termasuk desain produk, dan penetapan premi, serta untuk 
memonitor risiko asuransi secara berkala.

7) Risiko Dukungan Dana dan Permodalan
Risiko dukungan dana dan permodalan adalah potensi kegagalan 
akibat ketidakcukupan dana Perusahaan dikarenakan 
kerugian-kerugian tak terduga yang disebabkan oleh antara lain 
meningkatnya rasio klaim di luar perkiraan, hasil investasi yang 
buruk, maupun hal yang tak terduga lainnya.

Perusahaan senantiasa menjaga posisi modalnya agar tetap 
berada di atas ketentuan minimum, dan target internal sesuai 
dengan ketentuan yang tertuang dalam Risk Appetite Statement 
Perusahaan dimana target internal Perusahaan ditetapkan lebih 
tinggi dari peraturan yang berlaku. Perusahaan mengawasi posisi 
modal secara berkala dan memiliki mekanisme penambahan 
modal dari Perusahaan induk/Grup apabila diperlukan.

8) Risiko Transaksi Intra-Grup
Risiko transaksi intra-grup adalah potensi kegagalan akibat 
ketergantungan suatu entitas baik secara langsung maupun tidak 
langsung terhadap entitas lainnya di dalam satu Konglomerasi 
Keuangan dalam rangka pemenuhan kewajiban perjanjian tertulis 
maupun perjanjian tidak tertulis, baik yang diikuti perpindahan 
dana dan/atau tidak diikuti perpindahan dana.

Grup Konglomerasi Keuangan Zurich di Indonesia terdiri dari dua 
Perusahaan asuransi yang masing-masing berdiri  sendiri dimana 
saham mayoritasnya dimiliki oleh Zurich Insurance Group (ZIG), 
dan sebagian lagi dimiliki oleh mitra lokal yang berbeda.

Kedua Perusahaan memiliki satu perjanjian transaksi intra grup 
mengenai pemanfaatan infrastruktur nomor Call Center bersama 
dengan tujuan memberikan kemudahan bagi nasabah kedua 
Perusahaan di Indonesia.

Sesuai dengan ketentuan POJK tersebut, Zurich telah melaporkan 
Laporan Hasil Penilaian Profil Risiko Terintegrasi untuk tahun 2017 
kepada OJK dengan tingkat risiko terintegrasi secara keseluruhan 
adalah “Rendah”. Ini menunjukkan bahwa Konglomerasi 
Keuangan kedua Perusahaan dalam kondisi baik, dan sangat kecil 
kemungkinan bagi Perusahaan untuk gagal dalam memenuhi 
kewajibannya kepada para pemegang polis, maupun kepada pihak 
pemangku kepentingan lainnya.

Sebagai konglomerasi keuangan sejenis sebagaimana tercantum 
dalam pasal 32 POJK Nomor 17/POJK.03/2014, maka Laporan 
Profil Risiko Terintegrasi Konglomerasi Keuangan Zurich di Indonesia 
dinilai dengan mengacu kepada POJK Nomor 17/POJK.03/2014 
Tentang Penilaian Tingkat Risiko Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank 
dimana komponen utama dari risiko terintegrasi adalah sebagai 
berikut:

1) Risiko Kepengurusan
Risiko kepengurusan adalah potensi kegagalan Perusahaan dalam 
memelihara komposisi terbaik atas Dewan Komisaris dan Dewan 
Direksi yang memiliki kompetensi dan berintegritas tinggi.

Perusahaan memitigasi risiko kepengurusan dengan memastikan 
bahwa seluruh Dewan Direksi dan Dewan Komisaris memiliki 
nilai kepemimpinan, kompetensi dan integritas yang mumpuni, 
serta telah lulus dari uji kelayakan dan kepatutan (fit & proper 
test). Komposisi, proses seleksi, dan penunjukan telah dilakukan 
sesuai dengan kebutuhan Perusahaan serta memenuhi peraturan 
yang berlaku.

2) Risiko Tata Kelola
Risiko tata kelola adalah potensi kegagalan Perusahaan dalam 
menerapkan sistem tata kelola yang baik (Good Corporate 
Governance/ GCG) dan kurang memadainya sistem pengendalian 
internal.

Perusahaan telah melaksanakan prinsip-prinsip GCG secara 
memadai  dengan mengikuti dan melaksanakan persyaratan 
dalam Tata Kelola Perusahaan seperti yang tercantum di dalam 
POJK No. 2/POJK.05/2014 tentang Tata Kelola Perusahaan untuk 
Perusahaan Asuransi. Berkaitan dengan peraturan tersebut, 
Perusahaan telah mengirimkan Laporan Penerapan Tata Kelola 
Perusahaan dalam self assessment GCG kepada OJK secara 
berkala.

Prinsip-prinsip dalam GCG telah dilaksanakan diseluruh lapisan 
Perusahaan, seperti transparansi/ keterbukaan, akuntabilitas, 
tanggung jawab, independensi, dan keadilan. Perusahaan juga 
melaksanakan prinsip manajemen risiko dengan sangat baik 
yang dibuktikan dengan adanya Satuan Kerja Manajemen Risiko, 
Komite Pemantau Risiko yang diketuai oleh Komisaris Independen, 
pengimplementasian praktik manajemen risiko, dan pelaksanaan 
program pengembangan budaya manajemen risiko diseluruh 
lapisan Perusahaan.

Total aset perusahaan tercatat bertumbuh sebesar Rp 397,2 
miliar tahun-ke-tahun. Pendorong utamanya adalah 
meningkatnya kas dan setara kas, investasi pemegang unit link 
dan surat berharga. Investasi unit link tumbuh 78,9% 
tahun-ke-tahun sejalan dengan pertumbuhan bisnis dan kondisi 
pasar yang menguntungkan, sementara surat berharga tumbuh 
sebesar 35,7% tahun-ke-tahun dengan investasi pada obligasi 
pemerintah dan korporasi.

Pertumbuhan kewajiban sebesar Rp 284,4 miliar pada dasarnya 
didorong oleh cadangan pemegang unit link yang 
mencerminkan pertumbuhan aset pemegang unit terkait, dan 
meningkatnya akrual dan utang lain yang mewakili biaya terkait 
penjualan dan biaya administrasi umum lainnya.

Selama tahun 2017, Zurich Insurance Co. Ltd sebagai 
perusahaan induk menyuntikkan modal sebesar Rp 419,6 miliar 
untuk membiayai operasi Perusahaan.

Marjin solvabilitas lokal (RBC) tercatat sebesar  1078% per 31 
Desember 2017, dengan posisi jauh di atas peraturan minimum 
sebesar 120%.

The total assets of the company recorded growth of IDR 397.2 
billion year-on-year.  The main drivers were higher cash and 
cash equivalents, unit link holders investments and marketable 
securities.  Unit link investments grew 78.9% year-on-year in 
line with business growth amidst favorable market conditions, 
whilst marketable securities grew by 35.7% year-on-year with 
investment in both government and corporate bonds. 
 

Liabilities growth of IDR 284.4 billion was principally driven by 
higher unit link holders’ reserves, which mirrored the growth of 
the unit link holders’ assets, and an increase in accruals and 
other payables representing sales related expenses and other 
general administration expenses.

During 2017, Zurich Insurance Co. Ltd, the parent, injected 
capital amounting to IDR 419.6 billion to fund the operations of 
the Company. 

The Company’s local solvency margin (RBC) stood at 1078% as 
of 31 December 2017, comfortably positioned above the 
regulatory minimum of 120%.
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LAPORAN POSISI KEUANGAN
31 DESEMBER 2017
(Dinyatakan dalam milyar Rupiah, 

kecuali dinyatakan lain)

STATEMENT OF FINANCIAL POSITION
31 DECEMBER 2017

(Expressed in billions of Rupiah, 

unless otherwise stated)

ASET

Kas dan setara kas

Efek-efek

Investasi pemegang unit link

Piutang premi

Piutang reasuransi

Aset reasuransi

Piutang lain-lain

Investasi lain-lain

Aset tetap - bersih

Aset lain-lain dan beban dibayar dimuka

JUMLAH ASET

113.1

196.4

472.5

16.4

9.4

5.4

24.8

0.06

21.5

84.3

943.8

23.3

144.8

264.1

11.9

3.5

10.0

9.9

0.12

13.1

65.9

546.6

ASSETS

Cash and cash equivalents

Marketable securities

Unit-linked holders’ investments

Premium receivables

Due from reinsurers

Reinsurance assets

Other receivables

Other investments

Fixed assets - net

Other assets and prepaid expenses

TOTAL ASSETS

2017 2016

LIABILITAS DAN EKUITAS

LIABILITAS

Titipan premi

Utang reasuransi

Utang komisi

Akrual dan utang lain-lain

Utang pajak

Liabilitas kepada pemegang polis:

- Liabilitas kepada pemegang unit link

- Liabilitas manfaat polis masa depan

- Estimasi liabilitas klaim

- Cadangan atas premi yang belum 

 merupakan pendapatan

- Utang klaim dan manfaat

Jumlah liabilitas kepada pemegang polis

Liabilitas imbalan kerja

JUMLAH LIABILITAS

13.8

10.3

23.1

114.4

4.0

472.5

15.7

12.3

2.9

3.9

507.3

14.4

687.3

6.8

3.2

11.4

81

2.4

264.1

2.0

20.8

0.01

1.1

288.0

10.2

402.9

ASSETS

LIABILITIES

Premium deposits

Due to reinsurers

Commission payables

Accrued expenses and other payables

Tax payables

Liabilities to policyholders:

Liability to unit-linked holders -

Liability for future policy benefits -

Estimated claim liabilities -

Unearned premium reserves -

Claim and benefit payables -

Total liabilities to policyholders

Employee benefits liabilities

TOTAL LIABILITIES

2017 2016
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3) Risiko Strategi
Risiko strategi adalah potensi kegagalan Perusahaan dalam 
memenuhi kewajibannya kepada pemegang polis/nasabah akibat 
kegagalan dalam melakukan perencanaan dan pelaksanaan 
strategi, pengambilan keputusan bisnis, dan/atau kurang 
responsifnya Perusahaan terhadap perubahan eksternal.

Perusahaan telah menyesuaikan rencana strategis dengan visi & 
misi, kecukupan internal, dan posisi strategis di industri. Untuk 
mengendalikan risiko strategi, Perusahaan secara memadai 
menjalankan proses formulasi, penerapan, dan pengawasan 
serta selalu berupaya untuk meningkatkan kemampuan 
organisasi, dan sumber daya manusia yang dimiliki sebagai 
penunjang dalam mencapai tujuan strategis Perusahaan.

4) Risiko Operasional
Risiko operasional adalah potensi kegagalan Perusahaan dalam 
merealisasikan kewajiban yang dijanjikan kepada 
tertanggung/pemegang polis akibat ketidaklayakan atau 
kegagalan proses internal, manusia, sistem teknologi informasi 
dan/atau adanya kejadian-kejadian yang berasal dari eksternal 
Perusahaan.

Perusahaan senantiasa berusaha untuk mengendalikan dan 
mengawasi risiko operasional melalui perbaikan yang 
berkelanjutan dan berkesinambungan. Perusahaan telah memiliki 
kebijakan dan prosedur kerja yang memadai. Seluruh infrastruktur, 
sistem, dan aplikasi yang digunakan telah memadai, dan 
dipelihara dengan baik. Perusahaan juga menggunakan jasa 
pihak ketiga untuk membantu kegiatan operasional dimana 
pengelolaan pihak ketiga diatur dalam prosedur internal 
Perusahaan. Perusahaan memiliki rencana keberlangsungan 
usaha, dan pemulihan atas bencana yang memadai  dan telah 
dilakukan uji coba atas rencana tersebut pada tahun 2017 dengan 
hasil  yang memuaskan. Selain itu, Perusahaan secara 
berkelanjutan mengelola dan mengembangkan sumber daya 
manusia yang dimilikinya.  

5) Risiko Aset dan Liabilitas
Risiko aset dan liabilitas adalah potensi kegagalan dalam 
pengelolaan aset dan pengelolaan liabilitas Perusahaan, yang 
menimbulkan kekurangan dana dalam memenuhi kewajiban 
Perusahaan kepada pemegang polis.

Perusahaan menganut strategi investasi yang konservatif. Dalam 
hal ini, Perusahaan mengelola, menilai, dan mengawasi posisi 
aset dan liabilitas dengan sangat memadai untuk mengurangi 
adanya risko ketidaksesuaian antara aset dan liabilitas.  Perusahaan 
secara berkala mengadakan Rapat Komite Asset Liabilitas dan 
Investasi (Asset Liabilty Management and Investment Committee/ 
ALMIC) untuk memantau risiko, posisi aset, dan liabilitas 
Perusahaan  yang diawasi secara langsung oleh Dewan Direksi.

6) Risiko Asuransi
Risiko asuransi adalah potensi kegagalan Perusahaan memenuhi 
kewajiban kepada pemegang polis sebagai akibat dari 
ketidakcukupan proses seleksi risiko (underwriting), penetapan 
premi (pricing), penggunaan reasuransi dan/atau penanganan 
klaim.

Perusahaan cenderung memiliki produk asuransi yang bersifat 
short-tail dan short-term untuk asuransi kerugian, serta medium 
hingga long-term untuk produk asuransi jiwa. Perusahaan 
memiliki diversifikasi risiko pada portofolio bisnisnya, dan telah 
memiliki struktur reasuransi yang memadai.

Perusahaan memiliki struktur, prosedur, dan pedoman yang 
terpisah atas fungsi underwriting, klaim, dan manajemen 
reasuransi. Perusahaan memiliki Komite Pengembangan Produk 
yang berfungsi untuk memantau proses pengembangan produk 
termasuk desain produk, dan penetapan premi, serta untuk 
memonitor risiko asuransi secara berkala.

7) Risiko Dukungan Dana dan Permodalan
Risiko dukungan dana dan permodalan adalah potensi kegagalan 
akibat ketidakcukupan dana Perusahaan dikarenakan 
kerugian-kerugian tak terduga yang disebabkan oleh antara lain 
meningkatnya rasio klaim di luar perkiraan, hasil investasi yang 
buruk, maupun hal yang tak terduga lainnya.

Perusahaan senantiasa menjaga posisi modalnya agar tetap 
berada di atas ketentuan minimum, dan target internal sesuai 
dengan ketentuan yang tertuang dalam Risk Appetite Statement 
Perusahaan dimana target internal Perusahaan ditetapkan lebih 
tinggi dari peraturan yang berlaku. Perusahaan mengawasi posisi 
modal secara berkala dan memiliki mekanisme penambahan 
modal dari Perusahaan induk/Grup apabila diperlukan.

8) Risiko Transaksi Intra-Grup
Risiko transaksi intra-grup adalah potensi kegagalan akibat 
ketergantungan suatu entitas baik secara langsung maupun tidak 
langsung terhadap entitas lainnya di dalam satu Konglomerasi 
Keuangan dalam rangka pemenuhan kewajiban perjanjian tertulis 
maupun perjanjian tidak tertulis, baik yang diikuti perpindahan 
dana dan/atau tidak diikuti perpindahan dana.

Grup Konglomerasi Keuangan Zurich di Indonesia terdiri dari dua 
Perusahaan asuransi yang masing-masing berdiri  sendiri dimana 
saham mayoritasnya dimiliki oleh Zurich Insurance Group (ZIG), 
dan sebagian lagi dimiliki oleh mitra lokal yang berbeda.

Kedua Perusahaan memiliki satu perjanjian transaksi intra grup 
mengenai pemanfaatan infrastruktur nomor Call Center bersama 
dengan tujuan memberikan kemudahan bagi nasabah kedua 
Perusahaan di Indonesia.

Sesuai dengan ketentuan POJK tersebut, Zurich telah melaporkan 
Laporan Hasil Penilaian Profil Risiko Terintegrasi untuk tahun 2017 
kepada OJK dengan tingkat risiko terintegrasi secara keseluruhan 
adalah “Rendah”. Ini menunjukkan bahwa Konglomerasi 
Keuangan kedua Perusahaan dalam kondisi baik, dan sangat kecil 
kemungkinan bagi Perusahaan untuk gagal dalam memenuhi 
kewajibannya kepada para pemegang polis, maupun kepada pihak 
pemangku kepentingan lainnya.

Sebagai konglomerasi keuangan sejenis sebagaimana tercantum 
dalam pasal 32 POJK Nomor 17/POJK.03/2014, maka Laporan 
Profil Risiko Terintegrasi Konglomerasi Keuangan Zurich di Indonesia 
dinilai dengan mengacu kepada POJK Nomor 17/POJK.03/2014 
Tentang Penilaian Tingkat Risiko Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank 
dimana komponen utama dari risiko terintegrasi adalah sebagai 
berikut:

1) Risiko Kepengurusan
Risiko kepengurusan adalah potensi kegagalan Perusahaan dalam 
memelihara komposisi terbaik atas Dewan Komisaris dan Dewan 
Direksi yang memiliki kompetensi dan berintegritas tinggi.

Perusahaan memitigasi risiko kepengurusan dengan memastikan 
bahwa seluruh Dewan Direksi dan Dewan Komisaris memiliki 
nilai kepemimpinan, kompetensi dan integritas yang mumpuni, 
serta telah lulus dari uji kelayakan dan kepatutan (fit & proper 
test). Komposisi, proses seleksi, dan penunjukan telah dilakukan 
sesuai dengan kebutuhan Perusahaan serta memenuhi peraturan 
yang berlaku.

2) Risiko Tata Kelola
Risiko tata kelola adalah potensi kegagalan Perusahaan dalam 
menerapkan sistem tata kelola yang baik (Good Corporate 
Governance/ GCG) dan kurang memadainya sistem pengendalian 
internal.

Perusahaan telah melaksanakan prinsip-prinsip GCG secara 
memadai  dengan mengikuti dan melaksanakan persyaratan 
dalam Tata Kelola Perusahaan seperti yang tercantum di dalam 
POJK No. 2/POJK.05/2014 tentang Tata Kelola Perusahaan untuk 
Perusahaan Asuransi. Berkaitan dengan peraturan tersebut, 
Perusahaan telah mengirimkan Laporan Penerapan Tata Kelola 
Perusahaan dalam self assessment GCG kepada OJK secara 
berkala.

Prinsip-prinsip dalam GCG telah dilaksanakan diseluruh lapisan 
Perusahaan, seperti transparansi/ keterbukaan, akuntabilitas, 
tanggung jawab, independensi, dan keadilan. Perusahaan juga 
melaksanakan prinsip manajemen risiko dengan sangat baik 
yang dibuktikan dengan adanya Satuan Kerja Manajemen Risiko, 
Komite Pemantau Risiko yang diketuai oleh Komisaris Independen, 
pengimplementasian praktik manajemen risiko, dan pelaksanaan 
program pengembangan budaya manajemen risiko diseluruh 
lapisan Perusahaan.

EKUITAS

Modal saham - nilai nominal Rp 1.000.000 

(nilai penuh) per saham

Modal dasar - 872.500 saham

Modal ditempatkan dan disetor penuh 

872.500 saham

Modal diterima dimuka

Keuntungan/(kerugian) yang belum 

direalisasi atas efek-efek dalam kelompok 

tersedia untuk dijual

Akumulasi kerugian

JUMLAH EKUITAS

JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS

872.5

679.6

4.6

(1,300.2)

256.5

943.8

872.5

260.0

(5.5)

(983.3)

143.7

546.6

EQUITY

Share capital - Rp 1,000,000 (full amount) 

par value per share

Authorised - 872,500 shares

Issued and fully paid 872,500 shares

Capital in advance

Unrealised gains/(losses) on 

available-for-sale marketable securities

TOTAL EQUITY

TOTAL LIABILITIES AND EQUITY

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN 
KOMPREHENSIF LAIN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 
31 DESEMBER 2017
(Dinyatakan dalam milyar Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

STATEMENT OF PROFIT OR LOSS AND OTHER 

COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR ENDED 

31 DECEMBER 2017

(Expressed in billions of Rupiah, unless otherwise stated)

PENDAPATAN

Pendapatan premi:

Premi bruto Perorangan:

- Tunggal

- Tahun pertama

- Perpanjangan

Kelompok

Premi reasuransi

Kenaikan premi yang belum merupakan 

pendapatan

Pendapatan premi - bersih

Pendapatan investasi - bersih

(Beban)/pendapatan lain-lain - bersih

JUMLAH PENDAPATAN

64.4

247.7

222.9

535.1

7.0

542.1

(22.0)

(2.9)

517.2

59.5

(5.7)

570.9

INCOME

Premium income:

Gross premium Individual:

Single -

First year -

Renewal -

Group

Reinsurance premium

Increase in unearned premium income

Premium income - net

Investment income - net

Miscellaneous (expense)/income - net

TOTAL INCOME

2017 2016

41.1

128.5

172.5

342.0

2.5

344.6

(13.9)

(0.01)

330.6

31.0

4.1

365.8
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3) Risiko Strategi
Risiko strategi adalah potensi kegagalan Perusahaan dalam 
memenuhi kewajibannya kepada pemegang polis/nasabah akibat 
kegagalan dalam melakukan perencanaan dan pelaksanaan 
strategi, pengambilan keputusan bisnis, dan/atau kurang 
responsifnya Perusahaan terhadap perubahan eksternal.

Perusahaan telah menyesuaikan rencana strategis dengan visi & 
misi, kecukupan internal, dan posisi strategis di industri. Untuk 
mengendalikan risiko strategi, Perusahaan secara memadai 
menjalankan proses formulasi, penerapan, dan pengawasan 
serta selalu berupaya untuk meningkatkan kemampuan 
organisasi, dan sumber daya manusia yang dimiliki sebagai 
penunjang dalam mencapai tujuan strategis Perusahaan.

4) Risiko Operasional
Risiko operasional adalah potensi kegagalan Perusahaan dalam 
merealisasikan kewajiban yang dijanjikan kepada 
tertanggung/pemegang polis akibat ketidaklayakan atau 
kegagalan proses internal, manusia, sistem teknologi informasi 
dan/atau adanya kejadian-kejadian yang berasal dari eksternal 
Perusahaan.

Perusahaan senantiasa berusaha untuk mengendalikan dan 
mengawasi risiko operasional melalui perbaikan yang 
berkelanjutan dan berkesinambungan. Perusahaan telah memiliki 
kebijakan dan prosedur kerja yang memadai. Seluruh infrastruktur, 
sistem, dan aplikasi yang digunakan telah memadai, dan 
dipelihara dengan baik. Perusahaan juga menggunakan jasa 
pihak ketiga untuk membantu kegiatan operasional dimana 
pengelolaan pihak ketiga diatur dalam prosedur internal 
Perusahaan. Perusahaan memiliki rencana keberlangsungan 
usaha, dan pemulihan atas bencana yang memadai  dan telah 
dilakukan uji coba atas rencana tersebut pada tahun 2017 dengan 
hasil  yang memuaskan. Selain itu, Perusahaan secara 
berkelanjutan mengelola dan mengembangkan sumber daya 
manusia yang dimilikinya.  

5) Risiko Aset dan Liabilitas
Risiko aset dan liabilitas adalah potensi kegagalan dalam 
pengelolaan aset dan pengelolaan liabilitas Perusahaan, yang 
menimbulkan kekurangan dana dalam memenuhi kewajiban 
Perusahaan kepada pemegang polis.

Perusahaan menganut strategi investasi yang konservatif. Dalam 
hal ini, Perusahaan mengelola, menilai, dan mengawasi posisi 
aset dan liabilitas dengan sangat memadai untuk mengurangi 
adanya risko ketidaksesuaian antara aset dan liabilitas.  Perusahaan 
secara berkala mengadakan Rapat Komite Asset Liabilitas dan 
Investasi (Asset Liabilty Management and Investment Committee/ 
ALMIC) untuk memantau risiko, posisi aset, dan liabilitas 
Perusahaan  yang diawasi secara langsung oleh Dewan Direksi.

6) Risiko Asuransi
Risiko asuransi adalah potensi kegagalan Perusahaan memenuhi 
kewajiban kepada pemegang polis sebagai akibat dari 
ketidakcukupan proses seleksi risiko (underwriting), penetapan 
premi (pricing), penggunaan reasuransi dan/atau penanganan 
klaim.

Perusahaan cenderung memiliki produk asuransi yang bersifat 
short-tail dan short-term untuk asuransi kerugian, serta medium 
hingga long-term untuk produk asuransi jiwa. Perusahaan 
memiliki diversifikasi risiko pada portofolio bisnisnya, dan telah 
memiliki struktur reasuransi yang memadai.

Perusahaan memiliki struktur, prosedur, dan pedoman yang 
terpisah atas fungsi underwriting, klaim, dan manajemen 
reasuransi. Perusahaan memiliki Komite Pengembangan Produk 
yang berfungsi untuk memantau proses pengembangan produk 
termasuk desain produk, dan penetapan premi, serta untuk 
memonitor risiko asuransi secara berkala.

7) Risiko Dukungan Dana dan Permodalan
Risiko dukungan dana dan permodalan adalah potensi kegagalan 
akibat ketidakcukupan dana Perusahaan dikarenakan 
kerugian-kerugian tak terduga yang disebabkan oleh antara lain 
meningkatnya rasio klaim di luar perkiraan, hasil investasi yang 
buruk, maupun hal yang tak terduga lainnya.

Perusahaan senantiasa menjaga posisi modalnya agar tetap 
berada di atas ketentuan minimum, dan target internal sesuai 
dengan ketentuan yang tertuang dalam Risk Appetite Statement 
Perusahaan dimana target internal Perusahaan ditetapkan lebih 
tinggi dari peraturan yang berlaku. Perusahaan mengawasi posisi 
modal secara berkala dan memiliki mekanisme penambahan 
modal dari Perusahaan induk/Grup apabila diperlukan.

8) Risiko Transaksi Intra-Grup
Risiko transaksi intra-grup adalah potensi kegagalan akibat 
ketergantungan suatu entitas baik secara langsung maupun tidak 
langsung terhadap entitas lainnya di dalam satu Konglomerasi 
Keuangan dalam rangka pemenuhan kewajiban perjanjian tertulis 
maupun perjanjian tidak tertulis, baik yang diikuti perpindahan 
dana dan/atau tidak diikuti perpindahan dana.

Grup Konglomerasi Keuangan Zurich di Indonesia terdiri dari dua 
Perusahaan asuransi yang masing-masing berdiri  sendiri dimana 
saham mayoritasnya dimiliki oleh Zurich Insurance Group (ZIG), 
dan sebagian lagi dimiliki oleh mitra lokal yang berbeda.

Kedua Perusahaan memiliki satu perjanjian transaksi intra grup 
mengenai pemanfaatan infrastruktur nomor Call Center bersama 
dengan tujuan memberikan kemudahan bagi nasabah kedua 
Perusahaan di Indonesia.

Sesuai dengan ketentuan POJK tersebut, Zurich telah melaporkan 
Laporan Hasil Penilaian Profil Risiko Terintegrasi untuk tahun 2017 
kepada OJK dengan tingkat risiko terintegrasi secara keseluruhan 
adalah “Rendah”. Ini menunjukkan bahwa Konglomerasi 
Keuangan kedua Perusahaan dalam kondisi baik, dan sangat kecil 
kemungkinan bagi Perusahaan untuk gagal dalam memenuhi 
kewajibannya kepada para pemegang polis, maupun kepada pihak 
pemangku kepentingan lainnya.

Sebagai konglomerasi keuangan sejenis sebagaimana tercantum 
dalam pasal 32 POJK Nomor 17/POJK.03/2014, maka Laporan 
Profil Risiko Terintegrasi Konglomerasi Keuangan Zurich di Indonesia 
dinilai dengan mengacu kepada POJK Nomor 17/POJK.03/2014 
Tentang Penilaian Tingkat Risiko Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank 
dimana komponen utama dari risiko terintegrasi adalah sebagai 
berikut:

1) Risiko Kepengurusan
Risiko kepengurusan adalah potensi kegagalan Perusahaan dalam 
memelihara komposisi terbaik atas Dewan Komisaris dan Dewan 
Direksi yang memiliki kompetensi dan berintegritas tinggi.

Perusahaan memitigasi risiko kepengurusan dengan memastikan 
bahwa seluruh Dewan Direksi dan Dewan Komisaris memiliki 
nilai kepemimpinan, kompetensi dan integritas yang mumpuni, 
serta telah lulus dari uji kelayakan dan kepatutan (fit & proper 
test). Komposisi, proses seleksi, dan penunjukan telah dilakukan 
sesuai dengan kebutuhan Perusahaan serta memenuhi peraturan 
yang berlaku.

2) Risiko Tata Kelola
Risiko tata kelola adalah potensi kegagalan Perusahaan dalam 
menerapkan sistem tata kelola yang baik (Good Corporate 
Governance/ GCG) dan kurang memadainya sistem pengendalian 
internal.

Perusahaan telah melaksanakan prinsip-prinsip GCG secara 
memadai  dengan mengikuti dan melaksanakan persyaratan 
dalam Tata Kelola Perusahaan seperti yang tercantum di dalam 
POJK No. 2/POJK.05/2014 tentang Tata Kelola Perusahaan untuk 
Perusahaan Asuransi. Berkaitan dengan peraturan tersebut, 
Perusahaan telah mengirimkan Laporan Penerapan Tata Kelola 
Perusahaan dalam self assessment GCG kepada OJK secara 
berkala.

Prinsip-prinsip dalam GCG telah dilaksanakan diseluruh lapisan 
Perusahaan, seperti transparansi/ keterbukaan, akuntabilitas, 
tanggung jawab, independensi, dan keadilan. Perusahaan juga 
melaksanakan prinsip manajemen risiko dengan sangat baik 
yang dibuktikan dengan adanya Satuan Kerja Manajemen Risiko, 
Komite Pemantau Risiko yang diketuai oleh Komisaris Independen, 
pengimplementasian praktik manajemen risiko, dan pelaksanaan 
program pengembangan budaya manajemen risiko diseluruh 
lapisan Perusahaan.

BEBAN

Klaim dan manfaat

- klaim dan manfaat

- klaim reasuransi

- Kenaikan/(penurunan) aset reasuransi, 

 liabilitas manfaat polis masa depan dan 

 estimasi liabilitas klaim

- Kenaikan liabilitas kepada pemegang 

 unit link

Klaim dan manfaat - bersih

Beban akuisisi

Beban usaha

JUMLAH BEBAN

RUGI SEBELUM PAJAK PENGHASILAN

(Beban)/manfaat pajak penghasilan

RUGI BERSIH TAHUN BERJALAN

151.7

(14.0)

9.8

208.4

356.0

269.0

262.3

887.3

(316.3)

(0.15)

(316.5)

EXPENSES

Claims and benefits

Claims and benefits -

Reinsurance claims 

Increase/(decrease) in reinsurance assets -

liability for future policy benefits and 

estimated claim liabilities-

Increase in liability to unit-linked holders-

Claims and benefits - net

Acquisition expenses

Operating expenses

TOTAL EXPENSES

LOSS BEFORE INCOME TAX

Income tax (expense)/benefit

NET LOSS FOR THE YEAR

2017 2016

95.0

(11.0)

(2.1)

122.0

203.8

165.7

247.9

617.4

(251.7)

0.08

(251.6)

Penghasilan komprehensif lain

Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba 

rugi:

Keuntungan yang belum direalisasi atas 

efek-efek dalam kelompok tersedia untuk 

dijual

Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke 

laba rugi:

Pengukuran kembali imbalan pasca kerja

Efek pajak terkait

Jumlah pendapatan komprehensif lain

10.0

(0.6)

0.15

9.6

(306.9)

Other comprehensive income

Items that will be reclassified to profit or 

loss:

Unrealised gains on available-for-sale 

marketable securities

Items that will not be reclassified to profit 

or loss:

Remeasurement of post employement 

benefit

Related tax effect

Total other comprehensive income

0.07

0.3

(0.08)

0.3

(251.3)
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3) Risiko Strategi
Risiko strategi adalah potensi kegagalan Perusahaan dalam 
memenuhi kewajibannya kepada pemegang polis/nasabah akibat 
kegagalan dalam melakukan perencanaan dan pelaksanaan 
strategi, pengambilan keputusan bisnis, dan/atau kurang 
responsifnya Perusahaan terhadap perubahan eksternal.

Perusahaan telah menyesuaikan rencana strategis dengan visi & 
misi, kecukupan internal, dan posisi strategis di industri. Untuk 
mengendalikan risiko strategi, Perusahaan secara memadai 
menjalankan proses formulasi, penerapan, dan pengawasan 
serta selalu berupaya untuk meningkatkan kemampuan 
organisasi, dan sumber daya manusia yang dimiliki sebagai 
penunjang dalam mencapai tujuan strategis Perusahaan.

4) Risiko Operasional
Risiko operasional adalah potensi kegagalan Perusahaan dalam 
merealisasikan kewajiban yang dijanjikan kepada 
tertanggung/pemegang polis akibat ketidaklayakan atau 
kegagalan proses internal, manusia, sistem teknologi informasi 
dan/atau adanya kejadian-kejadian yang berasal dari eksternal 
Perusahaan.

Perusahaan senantiasa berusaha untuk mengendalikan dan 
mengawasi risiko operasional melalui perbaikan yang 
berkelanjutan dan berkesinambungan. Perusahaan telah memiliki 
kebijakan dan prosedur kerja yang memadai. Seluruh infrastruktur, 
sistem, dan aplikasi yang digunakan telah memadai, dan 
dipelihara dengan baik. Perusahaan juga menggunakan jasa 
pihak ketiga untuk membantu kegiatan operasional dimana 
pengelolaan pihak ketiga diatur dalam prosedur internal 
Perusahaan. Perusahaan memiliki rencana keberlangsungan 
usaha, dan pemulihan atas bencana yang memadai  dan telah 
dilakukan uji coba atas rencana tersebut pada tahun 2017 dengan 
hasil  yang memuaskan. Selain itu, Perusahaan secara 
berkelanjutan mengelola dan mengembangkan sumber daya 
manusia yang dimilikinya.  

5) Risiko Aset dan Liabilitas
Risiko aset dan liabilitas adalah potensi kegagalan dalam 
pengelolaan aset dan pengelolaan liabilitas Perusahaan, yang 
menimbulkan kekurangan dana dalam memenuhi kewajiban 
Perusahaan kepada pemegang polis.

Perusahaan menganut strategi investasi yang konservatif. Dalam 
hal ini, Perusahaan mengelola, menilai, dan mengawasi posisi 
aset dan liabilitas dengan sangat memadai untuk mengurangi 
adanya risko ketidaksesuaian antara aset dan liabilitas.  Perusahaan 
secara berkala mengadakan Rapat Komite Asset Liabilitas dan 
Investasi (Asset Liabilty Management and Investment Committee/ 
ALMIC) untuk memantau risiko, posisi aset, dan liabilitas 
Perusahaan  yang diawasi secara langsung oleh Dewan Direksi.

6) Risiko Asuransi
Risiko asuransi adalah potensi kegagalan Perusahaan memenuhi 
kewajiban kepada pemegang polis sebagai akibat dari 
ketidakcukupan proses seleksi risiko (underwriting), penetapan 
premi (pricing), penggunaan reasuransi dan/atau penanganan 
klaim.

Perusahaan cenderung memiliki produk asuransi yang bersifat 
short-tail dan short-term untuk asuransi kerugian, serta medium 
hingga long-term untuk produk asuransi jiwa. Perusahaan 
memiliki diversifikasi risiko pada portofolio bisnisnya, dan telah 
memiliki struktur reasuransi yang memadai.

Perusahaan memiliki struktur, prosedur, dan pedoman yang 
terpisah atas fungsi underwriting, klaim, dan manajemen 
reasuransi. Perusahaan memiliki Komite Pengembangan Produk 
yang berfungsi untuk memantau proses pengembangan produk 
termasuk desain produk, dan penetapan premi, serta untuk 
memonitor risiko asuransi secara berkala.

7) Risiko Dukungan Dana dan Permodalan
Risiko dukungan dana dan permodalan adalah potensi kegagalan 
akibat ketidakcukupan dana Perusahaan dikarenakan 
kerugian-kerugian tak terduga yang disebabkan oleh antara lain 
meningkatnya rasio klaim di luar perkiraan, hasil investasi yang 
buruk, maupun hal yang tak terduga lainnya.

Perusahaan senantiasa menjaga posisi modalnya agar tetap 
berada di atas ketentuan minimum, dan target internal sesuai 
dengan ketentuan yang tertuang dalam Risk Appetite Statement 
Perusahaan dimana target internal Perusahaan ditetapkan lebih 
tinggi dari peraturan yang berlaku. Perusahaan mengawasi posisi 
modal secara berkala dan memiliki mekanisme penambahan 
modal dari Perusahaan induk/Grup apabila diperlukan.

8) Risiko Transaksi Intra-Grup
Risiko transaksi intra-grup adalah potensi kegagalan akibat 
ketergantungan suatu entitas baik secara langsung maupun tidak 
langsung terhadap entitas lainnya di dalam satu Konglomerasi 
Keuangan dalam rangka pemenuhan kewajiban perjanjian tertulis 
maupun perjanjian tidak tertulis, baik yang diikuti perpindahan 
dana dan/atau tidak diikuti perpindahan dana.

Grup Konglomerasi Keuangan Zurich di Indonesia terdiri dari dua 
Perusahaan asuransi yang masing-masing berdiri  sendiri dimana 
saham mayoritasnya dimiliki oleh Zurich Insurance Group (ZIG), 
dan sebagian lagi dimiliki oleh mitra lokal yang berbeda.

Kedua Perusahaan memiliki satu perjanjian transaksi intra grup 
mengenai pemanfaatan infrastruktur nomor Call Center bersama 
dengan tujuan memberikan kemudahan bagi nasabah kedua 
Perusahaan di Indonesia.

Sesuai dengan ketentuan POJK tersebut, Zurich telah melaporkan 
Laporan Hasil Penilaian Profil Risiko Terintegrasi untuk tahun 2017 
kepada OJK dengan tingkat risiko terintegrasi secara keseluruhan 
adalah “Rendah”. Ini menunjukkan bahwa Konglomerasi 
Keuangan kedua Perusahaan dalam kondisi baik, dan sangat kecil 
kemungkinan bagi Perusahaan untuk gagal dalam memenuhi 
kewajibannya kepada para pemegang polis, maupun kepada pihak 
pemangku kepentingan lainnya.

Sebagai konglomerasi keuangan sejenis sebagaimana tercantum 
dalam pasal 32 POJK Nomor 17/POJK.03/2014, maka Laporan 
Profil Risiko Terintegrasi Konglomerasi Keuangan Zurich di Indonesia 
dinilai dengan mengacu kepada POJK Nomor 17/POJK.03/2014 
Tentang Penilaian Tingkat Risiko Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank 
dimana komponen utama dari risiko terintegrasi adalah sebagai 
berikut:

1) Risiko Kepengurusan
Risiko kepengurusan adalah potensi kegagalan Perusahaan dalam 
memelihara komposisi terbaik atas Dewan Komisaris dan Dewan 
Direksi yang memiliki kompetensi dan berintegritas tinggi.

Perusahaan memitigasi risiko kepengurusan dengan memastikan 
bahwa seluruh Dewan Direksi dan Dewan Komisaris memiliki 
nilai kepemimpinan, kompetensi dan integritas yang mumpuni, 
serta telah lulus dari uji kelayakan dan kepatutan (fit & proper 
test). Komposisi, proses seleksi, dan penunjukan telah dilakukan 
sesuai dengan kebutuhan Perusahaan serta memenuhi peraturan 
yang berlaku.

2) Risiko Tata Kelola
Risiko tata kelola adalah potensi kegagalan Perusahaan dalam 
menerapkan sistem tata kelola yang baik (Good Corporate 
Governance/ GCG) dan kurang memadainya sistem pengendalian 
internal.

Perusahaan telah melaksanakan prinsip-prinsip GCG secara 
memadai  dengan mengikuti dan melaksanakan persyaratan 
dalam Tata Kelola Perusahaan seperti yang tercantum di dalam 
POJK No. 2/POJK.05/2014 tentang Tata Kelola Perusahaan untuk 
Perusahaan Asuransi. Berkaitan dengan peraturan tersebut, 
Perusahaan telah mengirimkan Laporan Penerapan Tata Kelola 
Perusahaan dalam self assessment GCG kepada OJK secara 
berkala.

Prinsip-prinsip dalam GCG telah dilaksanakan diseluruh lapisan 
Perusahaan, seperti transparansi/ keterbukaan, akuntabilitas, 
tanggung jawab, independensi, dan keadilan. Perusahaan juga 
melaksanakan prinsip manajemen risiko dengan sangat baik 
yang dibuktikan dengan adanya Satuan Kerja Manajemen Risiko, 
Komite Pemantau Risiko yang diketuai oleh Komisaris Independen, 
pengimplementasian praktik manajemen risiko, dan pelaksanaan 
program pengembangan budaya manajemen risiko diseluruh 
lapisan Perusahaan.

KETERANGAN

PEMENUHAN TINGKAT SOLVABILITAS

A. Tingkat Solvabilitas

 - Aset Yang Diperkenankan

 - Liabilitas (kecuali Pinjaman Subordinasi)

 - Jumlah Tingkat Solvabilitas

  

B. Modal Minimum Berbasis Risiko (MMBR)

 - Risiko Kredit

 - Risiko Likuiditas

 - Risiko Pasar

 - Risiko Asuransi

 - Risiko Operasional

 - Jumlah MMBR

  

C. Kelebihan (Kekurangan) Tingkat Solvabilitas

  

D. Rasio Pencapaian (%)*

  

RASIO SELAIN TINGKAT SOLVABILITAS

 - Rasio Kecukupan Investasi (%)

 - Rasio Likuiditas (%)

 - Rasio Perimbangan Hasil Investasi dengan 

  Pendapatan Premi Neto (%)

 - Rasio Beban (Klaim, Usaha, dan Komisi) 

 terhadap Pendapatan Premi Neto (%)

2017

332,911

214,886

118,025

 

 

4,397

1,041

1,789

743

2,974

10,944

 

107,081

 

1078%

 

 

692%

123%

12%

147%

2016

192,127

138,854

53,273

 

 

2,411

167

540

227

2,520

5,865

 

47,408

 

908%

 

 

715%

115%

9%

162%

DESCRIPTION

Solvency Ratio

Available Capital

Admitted Asset -

Liabilities (except Subordinate Loans) -

Solvency Level -

Required Capital

Credit Risk -

Liquidity Risk -

Market Risk -

Insurance Risk -

Operational Risk -

Total Required Capital -

 Difference between solvency level and 

required capital

  

Solvency Ratio**

  

RATIOS APART FROM SOLVENCY LEVEL

 Investment Adequacy Ratio (%) -

 Liquidity Ratio (%) -

 Ratio of Investment Return to Net Premium - 

Revenue (%)

 Expense Ratio (Claims, Administration, and - 

Commissions) to Net Premium Income (%)

INDIKATOR KESEHATAN KEUANGAN (dalam jutaan rupiah)

FINANCIAL HEALTH INDICATORS (in millions of rupiah)

*) Sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 71/POJK.05/2016 tentang 
Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi, rasio pencapaian tingkat solvabilitas sekurang-kurangnya adalah 
100% dengan target internal paling rendah 120% dari MMBR.

**) In line with the requirements of Paragraph 3 articles (1), (2) and (3) of the Financial Services Authority Regulation number 
71/POJK.05/2016 regarding Financials Health for Insurance Companies and Reinsurance Companies, the minimum solvability 
level achievement rate is 100% with the internal target equivalent to 120% of required capital at the lowest.
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3) Risiko Strategi
Risiko strategi adalah potensi kegagalan Perusahaan dalam 
memenuhi kewajibannya kepada pemegang polis/nasabah akibat 
kegagalan dalam melakukan perencanaan dan pelaksanaan 
strategi, pengambilan keputusan bisnis, dan/atau kurang 
responsifnya Perusahaan terhadap perubahan eksternal.

Perusahaan telah menyesuaikan rencana strategis dengan visi & 
misi, kecukupan internal, dan posisi strategis di industri. Untuk 
mengendalikan risiko strategi, Perusahaan secara memadai 
menjalankan proses formulasi, penerapan, dan pengawasan 
serta selalu berupaya untuk meningkatkan kemampuan 
organisasi, dan sumber daya manusia yang dimiliki sebagai 
penunjang dalam mencapai tujuan strategis Perusahaan.

4) Risiko Operasional
Risiko operasional adalah potensi kegagalan Perusahaan dalam 
merealisasikan kewajiban yang dijanjikan kepada 
tertanggung/pemegang polis akibat ketidaklayakan atau 
kegagalan proses internal, manusia, sistem teknologi informasi 
dan/atau adanya kejadian-kejadian yang berasal dari eksternal 
Perusahaan.

Perusahaan senantiasa berusaha untuk mengendalikan dan 
mengawasi risiko operasional melalui perbaikan yang 
berkelanjutan dan berkesinambungan. Perusahaan telah memiliki 
kebijakan dan prosedur kerja yang memadai. Seluruh infrastruktur, 
sistem, dan aplikasi yang digunakan telah memadai, dan 
dipelihara dengan baik. Perusahaan juga menggunakan jasa 
pihak ketiga untuk membantu kegiatan operasional dimana 
pengelolaan pihak ketiga diatur dalam prosedur internal 
Perusahaan. Perusahaan memiliki rencana keberlangsungan 
usaha, dan pemulihan atas bencana yang memadai  dan telah 
dilakukan uji coba atas rencana tersebut pada tahun 2017 dengan 
hasil  yang memuaskan. Selain itu, Perusahaan secara 
berkelanjutan mengelola dan mengembangkan sumber daya 
manusia yang dimilikinya.  

5) Risiko Aset dan Liabilitas
Risiko aset dan liabilitas adalah potensi kegagalan dalam 
pengelolaan aset dan pengelolaan liabilitas Perusahaan, yang 
menimbulkan kekurangan dana dalam memenuhi kewajiban 
Perusahaan kepada pemegang polis.

Perusahaan menganut strategi investasi yang konservatif. Dalam 
hal ini, Perusahaan mengelola, menilai, dan mengawasi posisi 
aset dan liabilitas dengan sangat memadai untuk mengurangi 
adanya risko ketidaksesuaian antara aset dan liabilitas.  Perusahaan 
secara berkala mengadakan Rapat Komite Asset Liabilitas dan 
Investasi (Asset Liabilty Management and Investment Committee/ 
ALMIC) untuk memantau risiko, posisi aset, dan liabilitas 
Perusahaan  yang diawasi secara langsung oleh Dewan Direksi.

6) Risiko Asuransi
Risiko asuransi adalah potensi kegagalan Perusahaan memenuhi 
kewajiban kepada pemegang polis sebagai akibat dari 
ketidakcukupan proses seleksi risiko (underwriting), penetapan 
premi (pricing), penggunaan reasuransi dan/atau penanganan 
klaim.

Perusahaan cenderung memiliki produk asuransi yang bersifat 
short-tail dan short-term untuk asuransi kerugian, serta medium 
hingga long-term untuk produk asuransi jiwa. Perusahaan 
memiliki diversifikasi risiko pada portofolio bisnisnya, dan telah 
memiliki struktur reasuransi yang memadai.

Perusahaan memiliki struktur, prosedur, dan pedoman yang 
terpisah atas fungsi underwriting, klaim, dan manajemen 
reasuransi. Perusahaan memiliki Komite Pengembangan Produk 
yang berfungsi untuk memantau proses pengembangan produk 
termasuk desain produk, dan penetapan premi, serta untuk 
memonitor risiko asuransi secara berkala.

7) Risiko Dukungan Dana dan Permodalan
Risiko dukungan dana dan permodalan adalah potensi kegagalan 
akibat ketidakcukupan dana Perusahaan dikarenakan 
kerugian-kerugian tak terduga yang disebabkan oleh antara lain 
meningkatnya rasio klaim di luar perkiraan, hasil investasi yang 
buruk, maupun hal yang tak terduga lainnya.

Perusahaan senantiasa menjaga posisi modalnya agar tetap 
berada di atas ketentuan minimum, dan target internal sesuai 
dengan ketentuan yang tertuang dalam Risk Appetite Statement 
Perusahaan dimana target internal Perusahaan ditetapkan lebih 
tinggi dari peraturan yang berlaku. Perusahaan mengawasi posisi 
modal secara berkala dan memiliki mekanisme penambahan 
modal dari Perusahaan induk/Grup apabila diperlukan.

8) Risiko Transaksi Intra-Grup
Risiko transaksi intra-grup adalah potensi kegagalan akibat 
ketergantungan suatu entitas baik secara langsung maupun tidak 
langsung terhadap entitas lainnya di dalam satu Konglomerasi 
Keuangan dalam rangka pemenuhan kewajiban perjanjian tertulis 
maupun perjanjian tidak tertulis, baik yang diikuti perpindahan 
dana dan/atau tidak diikuti perpindahan dana.

Grup Konglomerasi Keuangan Zurich di Indonesia terdiri dari dua 
Perusahaan asuransi yang masing-masing berdiri  sendiri dimana 
saham mayoritasnya dimiliki oleh Zurich Insurance Group (ZIG), 
dan sebagian lagi dimiliki oleh mitra lokal yang berbeda.

Kedua Perusahaan memiliki satu perjanjian transaksi intra grup 
mengenai pemanfaatan infrastruktur nomor Call Center bersama 
dengan tujuan memberikan kemudahan bagi nasabah kedua 
Perusahaan di Indonesia.

Sesuai dengan ketentuan POJK tersebut, Zurich telah melaporkan 
Laporan Hasil Penilaian Profil Risiko Terintegrasi untuk tahun 2017 
kepada OJK dengan tingkat risiko terintegrasi secara keseluruhan 
adalah “Rendah”. Ini menunjukkan bahwa Konglomerasi 
Keuangan kedua Perusahaan dalam kondisi baik, dan sangat kecil 
kemungkinan bagi Perusahaan untuk gagal dalam memenuhi 
kewajibannya kepada para pemegang polis, maupun kepada pihak 
pemangku kepentingan lainnya.

Sebagai konglomerasi keuangan sejenis sebagaimana tercantum 
dalam pasal 32 POJK Nomor 17/POJK.03/2014, maka Laporan 
Profil Risiko Terintegrasi Konglomerasi Keuangan Zurich di Indonesia 
dinilai dengan mengacu kepada POJK Nomor 17/POJK.03/2014 
Tentang Penilaian Tingkat Risiko Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank 
dimana komponen utama dari risiko terintegrasi adalah sebagai 
berikut:

1) Risiko Kepengurusan
Risiko kepengurusan adalah potensi kegagalan Perusahaan dalam 
memelihara komposisi terbaik atas Dewan Komisaris dan Dewan 
Direksi yang memiliki kompetensi dan berintegritas tinggi.

Perusahaan memitigasi risiko kepengurusan dengan memastikan 
bahwa seluruh Dewan Direksi dan Dewan Komisaris memiliki 
nilai kepemimpinan, kompetensi dan integritas yang mumpuni, 
serta telah lulus dari uji kelayakan dan kepatutan (fit & proper 
test). Komposisi, proses seleksi, dan penunjukan telah dilakukan 
sesuai dengan kebutuhan Perusahaan serta memenuhi peraturan 
yang berlaku.

2) Risiko Tata Kelola
Risiko tata kelola adalah potensi kegagalan Perusahaan dalam 
menerapkan sistem tata kelola yang baik (Good Corporate 
Governance/ GCG) dan kurang memadainya sistem pengendalian 
internal.

Perusahaan telah melaksanakan prinsip-prinsip GCG secara 
memadai  dengan mengikuti dan melaksanakan persyaratan 
dalam Tata Kelola Perusahaan seperti yang tercantum di dalam 
POJK No. 2/POJK.05/2014 tentang Tata Kelola Perusahaan untuk 
Perusahaan Asuransi. Berkaitan dengan peraturan tersebut, 
Perusahaan telah mengirimkan Laporan Penerapan Tata Kelola 
Perusahaan dalam self assessment GCG kepada OJK secara 
berkala.

Prinsip-prinsip dalam GCG telah dilaksanakan diseluruh lapisan 
Perusahaan, seperti transparansi/ keterbukaan, akuntabilitas, 
tanggung jawab, independensi, dan keadilan. Perusahaan juga 
melaksanakan prinsip manajemen risiko dengan sangat baik 
yang dibuktikan dengan adanya Satuan Kerja Manajemen Risiko, 
Komite Pemantau Risiko yang diketuai oleh Komisaris Independen, 
pengimplementasian praktik manajemen risiko, dan pelaksanaan 
program pengembangan budaya manajemen risiko diseluruh 
lapisan Perusahaan.

APE 2017 dalam Jutaan Rupiah

97,829 183,731
AgencyBancassurance

166.059 Juta
166.059 Million

94,962 Juta
94,962 Million

16.555 Juta

16.555 Million

APE 2017 in Millions Rupiah
Rasio Solvabilitas 
Solvency Ratio

APE didominasi oleh lini Agensi sebesar 65% dari seluruh APE.

APE was dominated by the Agency channel, representing 65% 

of total APE.   

Rasio RBC membaik pada tahun 2017 dibandingkan tahun 2016.

The RBC ratio improved in 2017 compared to 2016.

2016 2017

908%

+170%

1078%

Annualized Premium Equivalent (APE) - berdasarkan produk
Annualized Premium Equivalent (APE) - by product 

Unit link Unit link

Health

Credit Life
Endowment

Endowment

Health

Agensi dalam Rp Juta
Agency in Rp M

Bancassurance in Rp Juta
Bancassurance dalam Rp M
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3) Risiko Strategi
Risiko strategi adalah potensi kegagalan Perusahaan dalam 
memenuhi kewajibannya kepada pemegang polis/nasabah akibat 
kegagalan dalam melakukan perencanaan dan pelaksanaan 
strategi, pengambilan keputusan bisnis, dan/atau kurang 
responsifnya Perusahaan terhadap perubahan eksternal.

Perusahaan telah menyesuaikan rencana strategis dengan visi & 
misi, kecukupan internal, dan posisi strategis di industri. Untuk 
mengendalikan risiko strategi, Perusahaan secara memadai 
menjalankan proses formulasi, penerapan, dan pengawasan 
serta selalu berupaya untuk meningkatkan kemampuan 
organisasi, dan sumber daya manusia yang dimiliki sebagai 
penunjang dalam mencapai tujuan strategis Perusahaan.

4) Risiko Operasional
Risiko operasional adalah potensi kegagalan Perusahaan dalam 
merealisasikan kewajiban yang dijanjikan kepada 
tertanggung/pemegang polis akibat ketidaklayakan atau 
kegagalan proses internal, manusia, sistem teknologi informasi 
dan/atau adanya kejadian-kejadian yang berasal dari eksternal 
Perusahaan.

Perusahaan senantiasa berusaha untuk mengendalikan dan 
mengawasi risiko operasional melalui perbaikan yang 
berkelanjutan dan berkesinambungan. Perusahaan telah memiliki 
kebijakan dan prosedur kerja yang memadai. Seluruh infrastruktur, 
sistem, dan aplikasi yang digunakan telah memadai, dan 
dipelihara dengan baik. Perusahaan juga menggunakan jasa 
pihak ketiga untuk membantu kegiatan operasional dimana 
pengelolaan pihak ketiga diatur dalam prosedur internal 
Perusahaan. Perusahaan memiliki rencana keberlangsungan 
usaha, dan pemulihan atas bencana yang memadai  dan telah 
dilakukan uji coba atas rencana tersebut pada tahun 2017 dengan 
hasil  yang memuaskan. Selain itu, Perusahaan secara 
berkelanjutan mengelola dan mengembangkan sumber daya 
manusia yang dimilikinya.  

5) Risiko Aset dan Liabilitas
Risiko aset dan liabilitas adalah potensi kegagalan dalam 
pengelolaan aset dan pengelolaan liabilitas Perusahaan, yang 
menimbulkan kekurangan dana dalam memenuhi kewajiban 
Perusahaan kepada pemegang polis.

Perusahaan menganut strategi investasi yang konservatif. Dalam 
hal ini, Perusahaan mengelola, menilai, dan mengawasi posisi 
aset dan liabilitas dengan sangat memadai untuk mengurangi 
adanya risko ketidaksesuaian antara aset dan liabilitas.  Perusahaan 
secara berkala mengadakan Rapat Komite Asset Liabilitas dan 
Investasi (Asset Liabilty Management and Investment Committee/ 
ALMIC) untuk memantau risiko, posisi aset, dan liabilitas 
Perusahaan  yang diawasi secara langsung oleh Dewan Direksi.

6) Risiko Asuransi
Risiko asuransi adalah potensi kegagalan Perusahaan memenuhi 
kewajiban kepada pemegang polis sebagai akibat dari 
ketidakcukupan proses seleksi risiko (underwriting), penetapan 
premi (pricing), penggunaan reasuransi dan/atau penanganan 
klaim.

Perusahaan cenderung memiliki produk asuransi yang bersifat 
short-tail dan short-term untuk asuransi kerugian, serta medium 
hingga long-term untuk produk asuransi jiwa. Perusahaan 
memiliki diversifikasi risiko pada portofolio bisnisnya, dan telah 
memiliki struktur reasuransi yang memadai.

Perusahaan memiliki struktur, prosedur, dan pedoman yang 
terpisah atas fungsi underwriting, klaim, dan manajemen 
reasuransi. Perusahaan memiliki Komite Pengembangan Produk 
yang berfungsi untuk memantau proses pengembangan produk 
termasuk desain produk, dan penetapan premi, serta untuk 
memonitor risiko asuransi secara berkala.

7) Risiko Dukungan Dana dan Permodalan
Risiko dukungan dana dan permodalan adalah potensi kegagalan 
akibat ketidakcukupan dana Perusahaan dikarenakan 
kerugian-kerugian tak terduga yang disebabkan oleh antara lain 
meningkatnya rasio klaim di luar perkiraan, hasil investasi yang 
buruk, maupun hal yang tak terduga lainnya.

Perusahaan senantiasa menjaga posisi modalnya agar tetap 
berada di atas ketentuan minimum, dan target internal sesuai 
dengan ketentuan yang tertuang dalam Risk Appetite Statement 
Perusahaan dimana target internal Perusahaan ditetapkan lebih 
tinggi dari peraturan yang berlaku. Perusahaan mengawasi posisi 
modal secara berkala dan memiliki mekanisme penambahan 
modal dari Perusahaan induk/Grup apabila diperlukan.

8) Risiko Transaksi Intra-Grup
Risiko transaksi intra-grup adalah potensi kegagalan akibat 
ketergantungan suatu entitas baik secara langsung maupun tidak 
langsung terhadap entitas lainnya di dalam satu Konglomerasi 
Keuangan dalam rangka pemenuhan kewajiban perjanjian tertulis 
maupun perjanjian tidak tertulis, baik yang diikuti perpindahan 
dana dan/atau tidak diikuti perpindahan dana.

Grup Konglomerasi Keuangan Zurich di Indonesia terdiri dari dua 
Perusahaan asuransi yang masing-masing berdiri  sendiri dimana 
saham mayoritasnya dimiliki oleh Zurich Insurance Group (ZIG), 
dan sebagian lagi dimiliki oleh mitra lokal yang berbeda.

Kedua Perusahaan memiliki satu perjanjian transaksi intra grup 
mengenai pemanfaatan infrastruktur nomor Call Center bersama 
dengan tujuan memberikan kemudahan bagi nasabah kedua 
Perusahaan di Indonesia.

Sesuai dengan ketentuan POJK tersebut, Zurich telah melaporkan 
Laporan Hasil Penilaian Profil Risiko Terintegrasi untuk tahun 2017 
kepada OJK dengan tingkat risiko terintegrasi secara keseluruhan 
adalah “Rendah”. Ini menunjukkan bahwa Konglomerasi 
Keuangan kedua Perusahaan dalam kondisi baik, dan sangat kecil 
kemungkinan bagi Perusahaan untuk gagal dalam memenuhi 
kewajibannya kepada para pemegang polis, maupun kepada pihak 
pemangku kepentingan lainnya.

Sebagai konglomerasi keuangan sejenis sebagaimana tercantum 
dalam pasal 32 POJK Nomor 17/POJK.03/2014, maka Laporan 
Profil Risiko Terintegrasi Konglomerasi Keuangan Zurich di Indonesia 
dinilai dengan mengacu kepada POJK Nomor 17/POJK.03/2014 
Tentang Penilaian Tingkat Risiko Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank 
dimana komponen utama dari risiko terintegrasi adalah sebagai 
berikut:

1) Risiko Kepengurusan
Risiko kepengurusan adalah potensi kegagalan Perusahaan dalam 
memelihara komposisi terbaik atas Dewan Komisaris dan Dewan 
Direksi yang memiliki kompetensi dan berintegritas tinggi.

Perusahaan memitigasi risiko kepengurusan dengan memastikan 
bahwa seluruh Dewan Direksi dan Dewan Komisaris memiliki 
nilai kepemimpinan, kompetensi dan integritas yang mumpuni, 
serta telah lulus dari uji kelayakan dan kepatutan (fit & proper 
test). Komposisi, proses seleksi, dan penunjukan telah dilakukan 
sesuai dengan kebutuhan Perusahaan serta memenuhi peraturan 
yang berlaku.

2) Risiko Tata Kelola
Risiko tata kelola adalah potensi kegagalan Perusahaan dalam 
menerapkan sistem tata kelola yang baik (Good Corporate 
Governance/ GCG) dan kurang memadainya sistem pengendalian 
internal.

Perusahaan telah melaksanakan prinsip-prinsip GCG secara 
memadai  dengan mengikuti dan melaksanakan persyaratan 
dalam Tata Kelola Perusahaan seperti yang tercantum di dalam 
POJK No. 2/POJK.05/2014 tentang Tata Kelola Perusahaan untuk 
Perusahaan Asuransi. Berkaitan dengan peraturan tersebut, 
Perusahaan telah mengirimkan Laporan Penerapan Tata Kelola 
Perusahaan dalam self assessment GCG kepada OJK secara 
berkala.

Prinsip-prinsip dalam GCG telah dilaksanakan diseluruh lapisan 
Perusahaan, seperti transparansi/ keterbukaan, akuntabilitas, 
tanggung jawab, independensi, dan keadilan. Perusahaan juga 
melaksanakan prinsip manajemen risiko dengan sangat baik 
yang dibuktikan dengan adanya Satuan Kerja Manajemen Risiko, 
Komite Pemantau Risiko yang diketuai oleh Komisaris Independen, 
pengimplementasian praktik manajemen risiko, dan pelaksanaan 
program pengembangan budaya manajemen risiko diseluruh 
lapisan Perusahaan.
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3) Risiko Strategi
Risiko strategi adalah potensi kegagalan Perusahaan dalam 
memenuhi kewajibannya kepada pemegang polis/nasabah akibat 
kegagalan dalam melakukan perencanaan dan pelaksanaan 
strategi, pengambilan keputusan bisnis, dan/atau kurang 
responsifnya Perusahaan terhadap perubahan eksternal.

Perusahaan telah menyesuaikan rencana strategis dengan visi & 
misi, kecukupan internal, dan posisi strategis di industri. Untuk 
mengendalikan risiko strategi, Perusahaan secara memadai 
menjalankan proses formulasi, penerapan, dan pengawasan 
serta selalu berupaya untuk meningkatkan kemampuan 
organisasi, dan sumber daya manusia yang dimiliki sebagai 
penunjang dalam mencapai tujuan strategis Perusahaan.

4) Risiko Operasional
Risiko operasional adalah potensi kegagalan Perusahaan dalam 
merealisasikan kewajiban yang dijanjikan kepada 
tertanggung/pemegang polis akibat ketidaklayakan atau 
kegagalan proses internal, manusia, sistem teknologi informasi 
dan/atau adanya kejadian-kejadian yang berasal dari eksternal 
Perusahaan.

Perusahaan senantiasa berusaha untuk mengendalikan dan 
mengawasi risiko operasional melalui perbaikan yang 
berkelanjutan dan berkesinambungan. Perusahaan telah memiliki 
kebijakan dan prosedur kerja yang memadai. Seluruh infrastruktur, 
sistem, dan aplikasi yang digunakan telah memadai, dan 
dipelihara dengan baik. Perusahaan juga menggunakan jasa 
pihak ketiga untuk membantu kegiatan operasional dimana 
pengelolaan pihak ketiga diatur dalam prosedur internal 
Perusahaan. Perusahaan memiliki rencana keberlangsungan 
usaha, dan pemulihan atas bencana yang memadai  dan telah 
dilakukan uji coba atas rencana tersebut pada tahun 2017 dengan 
hasil  yang memuaskan. Selain itu, Perusahaan secara 
berkelanjutan mengelola dan mengembangkan sumber daya 
manusia yang dimilikinya.  

5) Risiko Aset dan Liabilitas
Risiko aset dan liabilitas adalah potensi kegagalan dalam 
pengelolaan aset dan pengelolaan liabilitas Perusahaan, yang 
menimbulkan kekurangan dana dalam memenuhi kewajiban 
Perusahaan kepada pemegang polis.

Perusahaan menganut strategi investasi yang konservatif. Dalam 
hal ini, Perusahaan mengelola, menilai, dan mengawasi posisi 
aset dan liabilitas dengan sangat memadai untuk mengurangi 
adanya risko ketidaksesuaian antara aset dan liabilitas.  Perusahaan 
secara berkala mengadakan Rapat Komite Asset Liabilitas dan 
Investasi (Asset Liabilty Management and Investment Committee/ 
ALMIC) untuk memantau risiko, posisi aset, dan liabilitas 
Perusahaan  yang diawasi secara langsung oleh Dewan Direksi.

6) Risiko Asuransi
Risiko asuransi adalah potensi kegagalan Perusahaan memenuhi 
kewajiban kepada pemegang polis sebagai akibat dari 
ketidakcukupan proses seleksi risiko (underwriting), penetapan 
premi (pricing), penggunaan reasuransi dan/atau penanganan 
klaim.

Perusahaan cenderung memiliki produk asuransi yang bersifat 
short-tail dan short-term untuk asuransi kerugian, serta medium 
hingga long-term untuk produk asuransi jiwa. Perusahaan 
memiliki diversifikasi risiko pada portofolio bisnisnya, dan telah 
memiliki struktur reasuransi yang memadai.

Perusahaan memiliki struktur, prosedur, dan pedoman yang 
terpisah atas fungsi underwriting, klaim, dan manajemen 
reasuransi. Perusahaan memiliki Komite Pengembangan Produk 
yang berfungsi untuk memantau proses pengembangan produk 
termasuk desain produk, dan penetapan premi, serta untuk 
memonitor risiko asuransi secara berkala.

7) Risiko Dukungan Dana dan Permodalan
Risiko dukungan dana dan permodalan adalah potensi kegagalan 
akibat ketidakcukupan dana Perusahaan dikarenakan 
kerugian-kerugian tak terduga yang disebabkan oleh antara lain 
meningkatnya rasio klaim di luar perkiraan, hasil investasi yang 
buruk, maupun hal yang tak terduga lainnya.

Perusahaan senantiasa menjaga posisi modalnya agar tetap 
berada di atas ketentuan minimum, dan target internal sesuai 
dengan ketentuan yang tertuang dalam Risk Appetite Statement 
Perusahaan dimana target internal Perusahaan ditetapkan lebih 
tinggi dari peraturan yang berlaku. Perusahaan mengawasi posisi 
modal secara berkala dan memiliki mekanisme penambahan 
modal dari Perusahaan induk/Grup apabila diperlukan.

8) Risiko Transaksi Intra-Grup
Risiko transaksi intra-grup adalah potensi kegagalan akibat 
ketergantungan suatu entitas baik secara langsung maupun tidak 
langsung terhadap entitas lainnya di dalam satu Konglomerasi 
Keuangan dalam rangka pemenuhan kewajiban perjanjian tertulis 
maupun perjanjian tidak tertulis, baik yang diikuti perpindahan 
dana dan/atau tidak diikuti perpindahan dana.

Grup Konglomerasi Keuangan Zurich di Indonesia terdiri dari dua 
Perusahaan asuransi yang masing-masing berdiri  sendiri dimana 
saham mayoritasnya dimiliki oleh Zurich Insurance Group (ZIG), 
dan sebagian lagi dimiliki oleh mitra lokal yang berbeda.

Kedua Perusahaan memiliki satu perjanjian transaksi intra grup 
mengenai pemanfaatan infrastruktur nomor Call Center bersama 
dengan tujuan memberikan kemudahan bagi nasabah kedua 
Perusahaan di Indonesia.

Good 
Corporate 
Governance

Sesuai dengan ketentuan POJK tersebut, Zurich telah melaporkan 
Laporan Hasil Penilaian Profil Risiko Terintegrasi untuk tahun 2017 
kepada OJK dengan tingkat risiko terintegrasi secara keseluruhan 
adalah “Rendah”. Ini menunjukkan bahwa Konglomerasi 
Keuangan kedua Perusahaan dalam kondisi baik, dan sangat kecil 
kemungkinan bagi Perusahaan untuk gagal dalam memenuhi 
kewajibannya kepada para pemegang polis, maupun kepada pihak 
pemangku kepentingan lainnya.

Sebagai konglomerasi keuangan sejenis sebagaimana tercantum 
dalam pasal 32 POJK Nomor 17/POJK.03/2014, maka Laporan 
Profil Risiko Terintegrasi Konglomerasi Keuangan Zurich di Indonesia 
dinilai dengan mengacu kepada POJK Nomor 17/POJK.03/2014 
Tentang Penilaian Tingkat Risiko Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank 
dimana komponen utama dari risiko terintegrasi adalah sebagai 
berikut:

1) Risiko Kepengurusan
Risiko kepengurusan adalah potensi kegagalan Perusahaan dalam 
memelihara komposisi terbaik atas Dewan Komisaris dan Dewan 
Direksi yang memiliki kompetensi dan berintegritas tinggi.

Perusahaan memitigasi risiko kepengurusan dengan memastikan 
bahwa seluruh Dewan Direksi dan Dewan Komisaris memiliki 
nilai kepemimpinan, kompetensi dan integritas yang mumpuni, 
serta telah lulus dari uji kelayakan dan kepatutan (fit & proper 
test). Komposisi, proses seleksi, dan penunjukan telah dilakukan 
sesuai dengan kebutuhan Perusahaan serta memenuhi peraturan 
yang berlaku.

2) Risiko Tata Kelola
Risiko tata kelola adalah potensi kegagalan Perusahaan dalam 
menerapkan sistem tata kelola yang baik (Good Corporate 
Governance/ GCG) dan kurang memadainya sistem pengendalian 
internal.

Perusahaan telah melaksanakan prinsip-prinsip GCG secara 
memadai  dengan mengikuti dan melaksanakan persyaratan 
dalam Tata Kelola Perusahaan seperti yang tercantum di dalam 
POJK No. 2/POJK.05/2014 tentang Tata Kelola Perusahaan untuk 
Perusahaan Asuransi. Berkaitan dengan peraturan tersebut, 
Perusahaan telah mengirimkan Laporan Penerapan Tata Kelola 
Perusahaan dalam self assessment GCG kepada OJK secara 
berkala.

Prinsip-prinsip dalam GCG telah dilaksanakan diseluruh lapisan 
Perusahaan, seperti transparansi/ keterbukaan, akuntabilitas, 
tanggung jawab, independensi, dan keadilan. Perusahaan juga 
melaksanakan prinsip manajemen risiko dengan sangat baik 
yang dibuktikan dengan adanya Satuan Kerja Manajemen Risiko, 
Komite Pemantau Risiko yang diketuai oleh Komisaris Independen, 
pengimplementasian praktik manajemen risiko, dan pelaksanaan 
program pengembangan budaya manajemen risiko diseluruh 
lapisan Perusahaan.
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3) Risiko Strategi
Risiko strategi adalah potensi kegagalan Perusahaan dalam 
memenuhi kewajibannya kepada pemegang polis/nasabah akibat 
kegagalan dalam melakukan perencanaan dan pelaksanaan 
strategi, pengambilan keputusan bisnis, dan/atau kurang 
responsifnya Perusahaan terhadap perubahan eksternal.

Perusahaan telah menyesuaikan rencana strategis dengan visi & 
misi, kecukupan internal, dan posisi strategis di industri. Untuk 
mengendalikan risiko strategi, Perusahaan secara memadai 
menjalankan proses formulasi, penerapan, dan pengawasan 
serta selalu berupaya untuk meningkatkan kemampuan 
organisasi, dan sumber daya manusia yang dimiliki sebagai 
penunjang dalam mencapai tujuan strategis Perusahaan.

4) Risiko Operasional
Risiko operasional adalah potensi kegagalan Perusahaan dalam 
merealisasikan kewajiban yang dijanjikan kepada 
tertanggung/pemegang polis akibat ketidaklayakan atau 
kegagalan proses internal, manusia, sistem teknologi informasi 
dan/atau adanya kejadian-kejadian yang berasal dari eksternal 
Perusahaan.

Perusahaan senantiasa berusaha untuk mengendalikan dan 
mengawasi risiko operasional melalui perbaikan yang 
berkelanjutan dan berkesinambungan. Perusahaan telah memiliki 
kebijakan dan prosedur kerja yang memadai. Seluruh infrastruktur, 
sistem, dan aplikasi yang digunakan telah memadai, dan 
dipelihara dengan baik. Perusahaan juga menggunakan jasa 
pihak ketiga untuk membantu kegiatan operasional dimana 
pengelolaan pihak ketiga diatur dalam prosedur internal 
Perusahaan. Perusahaan memiliki rencana keberlangsungan 
usaha, dan pemulihan atas bencana yang memadai  dan telah 
dilakukan uji coba atas rencana tersebut pada tahun 2017 dengan 
hasil  yang memuaskan. Selain itu, Perusahaan secara 
berkelanjutan mengelola dan mengembangkan sumber daya 
manusia yang dimilikinya.  

5) Risiko Aset dan Liabilitas
Risiko aset dan liabilitas adalah potensi kegagalan dalam 
pengelolaan aset dan pengelolaan liabilitas Perusahaan, yang 
menimbulkan kekurangan dana dalam memenuhi kewajiban 
Perusahaan kepada pemegang polis.

Perusahaan menganut strategi investasi yang konservatif. Dalam 
hal ini, Perusahaan mengelola, menilai, dan mengawasi posisi 
aset dan liabilitas dengan sangat memadai untuk mengurangi 
adanya risko ketidaksesuaian antara aset dan liabilitas.  Perusahaan 
secara berkala mengadakan Rapat Komite Asset Liabilitas dan 
Investasi (Asset Liabilty Management and Investment Committee/ 
ALMIC) untuk memantau risiko, posisi aset, dan liabilitas 
Perusahaan  yang diawasi secara langsung oleh Dewan Direksi.

6) Risiko Asuransi
Risiko asuransi adalah potensi kegagalan Perusahaan memenuhi 
kewajiban kepada pemegang polis sebagai akibat dari 
ketidakcukupan proses seleksi risiko (underwriting), penetapan 
premi (pricing), penggunaan reasuransi dan/atau penanganan 
klaim.

Perusahaan cenderung memiliki produk asuransi yang bersifat 
short-tail dan short-term untuk asuransi kerugian, serta medium 
hingga long-term untuk produk asuransi jiwa. Perusahaan 
memiliki diversifikasi risiko pada portofolio bisnisnya, dan telah 
memiliki struktur reasuransi yang memadai.

Perusahaan memiliki struktur, prosedur, dan pedoman yang 
terpisah atas fungsi underwriting, klaim, dan manajemen 
reasuransi. Perusahaan memiliki Komite Pengembangan Produk 
yang berfungsi untuk memantau proses pengembangan produk 
termasuk desain produk, dan penetapan premi, serta untuk 
memonitor risiko asuransi secara berkala.

7) Risiko Dukungan Dana dan Permodalan
Risiko dukungan dana dan permodalan adalah potensi kegagalan 
akibat ketidakcukupan dana Perusahaan dikarenakan 
kerugian-kerugian tak terduga yang disebabkan oleh antara lain 
meningkatnya rasio klaim di luar perkiraan, hasil investasi yang 
buruk, maupun hal yang tak terduga lainnya.

Perusahaan senantiasa menjaga posisi modalnya agar tetap 
berada di atas ketentuan minimum, dan target internal sesuai 
dengan ketentuan yang tertuang dalam Risk Appetite Statement 
Perusahaan dimana target internal Perusahaan ditetapkan lebih 
tinggi dari peraturan yang berlaku. Perusahaan mengawasi posisi 
modal secara berkala dan memiliki mekanisme penambahan 
modal dari Perusahaan induk/Grup apabila diperlukan.

8) Risiko Transaksi Intra-Grup
Risiko transaksi intra-grup adalah potensi kegagalan akibat 
ketergantungan suatu entitas baik secara langsung maupun tidak 
langsung terhadap entitas lainnya di dalam satu Konglomerasi 
Keuangan dalam rangka pemenuhan kewajiban perjanjian tertulis 
maupun perjanjian tidak tertulis, baik yang diikuti perpindahan 
dana dan/atau tidak diikuti perpindahan dana.

Grup Konglomerasi Keuangan Zurich di Indonesia terdiri dari dua 
Perusahaan asuransi yang masing-masing berdiri  sendiri dimana 
saham mayoritasnya dimiliki oleh Zurich Insurance Group (ZIG), 
dan sebagian lagi dimiliki oleh mitra lokal yang berbeda.

Kedua Perusahaan memiliki satu perjanjian transaksi intra grup 
mengenai pemanfaatan infrastruktur nomor Call Center bersama 
dengan tujuan memberikan kemudahan bagi nasabah kedua 
Perusahaan di Indonesia.

Zurich Indonesia, yaitu ZII dan ZTL, senantiasa berkomitmen untuk 
selalu berusaha menerapkan praktek terbaik dalam Tata Kelola 
Perusahaan Yang Baik. 

Kami telah mengambil langkah-langkah untuk menanamkan 
prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagai budaya 
Perusahaan yang ditanamkan pada diri setiap karyawan dan 
membuat upaya kami tersebut diketahui oleh seluruh pemangku 
kepentingan. Standar yang tinggi dari Tata Kelola Perusahaan 
Yang Baik bertujuan mendukung Perusahaan untuk menjadi 
berhasil dalam lingkungan kompetitif yang kami jalankan dan 
untuk menciptakan keberlangsungan nilai untuk kepentingan 
pemegang saham, konsumen, karyawan dan pemangku 
kepentingan lain dengan mengimplementasikan 5 (lima) prinsip 
Tata Kelola Perusahaan Yang Baik: transparansi, akuntabilitas, 
tanggung jawab, independensi dan kewajaran.

Dengan mengacu kepada peraturan Tata Kelola Perusahaan Yang 
Baik yang berlaku, ZII bersama dengan ZTL sebagai entitas utama 
dalam Konglomerasi Keuangan Zurich telah membentuk Komite 
Tata Kelola Terintegrasi Zurich Indonesia yang bertugas melakukan 
evaluasi pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi, paling sedikit melalui 
penilaian kecukupan pengendalian intern, pelaksanaan fungsi 
kepatuhan secara terintegrasi dan pelaksanaan Pedoman Tata 
Kelola Terintegrasi serta memberikan rekomendasi kepada Dewan 
Komisaris entitas utama mengenai hasil evaluasi pelaksanaan Tata 
Kelola Terintegrasi serta penyempurnaan jika dibutuhkan bagi 
Pedoman Tata Kelola Terintegrasi.

Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik juga tercermin 
dalam sejumlah kerangka kerja yang mendefinisikan hubungan 
antara ZII dan ZTL dengan pemegang saham serta pemangku 
kepentingan masing-masing lainnya, dan hubungan antara Rapat 
Umum Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi 
sebagaimana dijelaskan lebih lanjut di bawah ini.

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”) merupakan struktur 
Perusahaan yang memiliki kewenangan yang tidak dimiliki oleh 
Dewan Komisaris dan Direksi yang ditentukan oleh hukum dan / 
atau Anggaran Dasar Perseroan. Sesuai dengan Anggaran Dasar 
Perseroan, RUPS terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham 
Tahunan (“RUPST”) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar 
Biasa (“RUPSLB”). RUPS yang dilaksanakan sesuai dengan Anggaran 
Dasar Perseroan dan peraturan yang berlaku yang menjamin 
hak-hak Pemegang Saham untuk menghadiri dan memberikan 
suara pada RUPS.

Selain itu, sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perusahaan, 
Pemegang Saham Perusahaan juga memiliki hak untuk mengambil 
keputusan yang sah dengan mekanisme keputusan sirkuler para 
pemegang saham sebagai pengganti rapat umum pemegang 
saham.

Zurich Indonesia, namely ZII and ZTL, are committed to always 
strive to implement best Good Corporate Governance prices.

We have taken considerable measures to instill Good Corporate 
Governance as a corporate culture embedded in every 
employee, and made our efforts known to all our stakeholders. 
High standards of Good Corporate Governance aimed to 
support the Company to be succeed in the competitive 
environment which we operate and to create sustainable value 
for the benefit of its Shareholders, customers, employees and 
other stakeholders by implementing 5 (five) Good Corporate 
Governance principles: transparency, accountability, 
responsibility, independency and fairness.

By referring to the applicable Good Corporate Governance 
regulation, ZII and ZTL as the primary entities in Zurich Financial 
Conglomeration have established the Zurich Indonesia 
Integrated Governance Committee, which is tasked with 
evaluating the implementation of Integrated Governance, at a 
minimum to include assessment of the adequacy of internal 
controls, the implementation of an integrated compliance 
function and the implementation of Integrated Governance 
Guidelines, as well as to provide recommendations to the 
primary entity’s Board of Commissioners regarding the 
evaluation of Integrated Governance implementation and any 
improvements necessary to the Integrated Governance 
Guidelines.

The implementation of Good Corporate Governance is also 
reflected in a number of frameworks that define the 
relationship between ZII and ZTL and their respective 
shareholders and other stakeholders, and the relationship 
between the General Meeting of Shareholders, the Board of 
Commissioners and the Board of Directors as elaborated further 
below.

General Meeting of Shareholders (GMS)

The General Meeting of Shareholders (“GMS”) is the Company’s 
structure that has the authority which is not possessed by the 
Board of Commissioners and the Board of Directors that are 
determined by the law and/or the Company’s Articles of 
Association. In accordance with the Company’s Articles of 
Association, the GMS consist of Annual General Meeting of 
Shareholders (“AGMS”) and Extraordinary General Meeting of 
Shareholders (“EGMS”). The GMS is implemented in 
accordance with the Company’s Articles of Association and 
applicable regulations that guarantee the rights of 
Shareholders to attend and vote at the GMS.

Furthermore, as stipulated in Company’s Articles of Association, 
Shareholders also reserve the right to adopt lawful resolutions 
by virtue of the circular resolutions in lieu of  general meeting 
of the shareholders of the company.

Sesuai dengan ketentuan POJK tersebut, Zurich telah melaporkan 
Laporan Hasil Penilaian Profil Risiko Terintegrasi untuk tahun 2017 
kepada OJK dengan tingkat risiko terintegrasi secara keseluruhan 
adalah “Rendah”. Ini menunjukkan bahwa Konglomerasi 
Keuangan kedua Perusahaan dalam kondisi baik, dan sangat kecil 
kemungkinan bagi Perusahaan untuk gagal dalam memenuhi 
kewajibannya kepada para pemegang polis, maupun kepada pihak 
pemangku kepentingan lainnya.

Sebagai konglomerasi keuangan sejenis sebagaimana tercantum 
dalam pasal 32 POJK Nomor 17/POJK.03/2014, maka Laporan 
Profil Risiko Terintegrasi Konglomerasi Keuangan Zurich di Indonesia 
dinilai dengan mengacu kepada POJK Nomor 17/POJK.03/2014 
Tentang Penilaian Tingkat Risiko Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank 
dimana komponen utama dari risiko terintegrasi adalah sebagai 
berikut:

1) Risiko Kepengurusan
Risiko kepengurusan adalah potensi kegagalan Perusahaan dalam 
memelihara komposisi terbaik atas Dewan Komisaris dan Dewan 
Direksi yang memiliki kompetensi dan berintegritas tinggi.

Perusahaan memitigasi risiko kepengurusan dengan memastikan 
bahwa seluruh Dewan Direksi dan Dewan Komisaris memiliki 
nilai kepemimpinan, kompetensi dan integritas yang mumpuni, 
serta telah lulus dari uji kelayakan dan kepatutan (fit & proper 
test). Komposisi, proses seleksi, dan penunjukan telah dilakukan 
sesuai dengan kebutuhan Perusahaan serta memenuhi peraturan 
yang berlaku.

2) Risiko Tata Kelola
Risiko tata kelola adalah potensi kegagalan Perusahaan dalam 
menerapkan sistem tata kelola yang baik (Good Corporate 
Governance/ GCG) dan kurang memadainya sistem pengendalian 
internal.

Perusahaan telah melaksanakan prinsip-prinsip GCG secara 
memadai  dengan mengikuti dan melaksanakan persyaratan 
dalam Tata Kelola Perusahaan seperti yang tercantum di dalam 
POJK No. 2/POJK.05/2014 tentang Tata Kelola Perusahaan untuk 
Perusahaan Asuransi. Berkaitan dengan peraturan tersebut, 
Perusahaan telah mengirimkan Laporan Penerapan Tata Kelola 
Perusahaan dalam self assessment GCG kepada OJK secara 
berkala.

Prinsip-prinsip dalam GCG telah dilaksanakan diseluruh lapisan 
Perusahaan, seperti transparansi/ keterbukaan, akuntabilitas, 
tanggung jawab, independensi, dan keadilan. Perusahaan juga 
melaksanakan prinsip manajemen risiko dengan sangat baik 
yang dibuktikan dengan adanya Satuan Kerja Manajemen Risiko, 
Komite Pemantau Risiko yang diketuai oleh Komisaris Independen, 
pengimplementasian praktik manajemen risiko, dan pelaksanaan 
program pengembangan budaya manajemen risiko diseluruh 
lapisan Perusahaan.
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3) Risiko Strategi
Risiko strategi adalah potensi kegagalan Perusahaan dalam 
memenuhi kewajibannya kepada pemegang polis/nasabah akibat 
kegagalan dalam melakukan perencanaan dan pelaksanaan 
strategi, pengambilan keputusan bisnis, dan/atau kurang 
responsifnya Perusahaan terhadap perubahan eksternal.

Perusahaan telah menyesuaikan rencana strategis dengan visi & 
misi, kecukupan internal, dan posisi strategis di industri. Untuk 
mengendalikan risiko strategi, Perusahaan secara memadai 
menjalankan proses formulasi, penerapan, dan pengawasan 
serta selalu berupaya untuk meningkatkan kemampuan 
organisasi, dan sumber daya manusia yang dimiliki sebagai 
penunjang dalam mencapai tujuan strategis Perusahaan.

4) Risiko Operasional
Risiko operasional adalah potensi kegagalan Perusahaan dalam 
merealisasikan kewajiban yang dijanjikan kepada 
tertanggung/pemegang polis akibat ketidaklayakan atau 
kegagalan proses internal, manusia, sistem teknologi informasi 
dan/atau adanya kejadian-kejadian yang berasal dari eksternal 
Perusahaan.

Perusahaan senantiasa berusaha untuk mengendalikan dan 
mengawasi risiko operasional melalui perbaikan yang 
berkelanjutan dan berkesinambungan. Perusahaan telah memiliki 
kebijakan dan prosedur kerja yang memadai. Seluruh infrastruktur, 
sistem, dan aplikasi yang digunakan telah memadai, dan 
dipelihara dengan baik. Perusahaan juga menggunakan jasa 
pihak ketiga untuk membantu kegiatan operasional dimana 
pengelolaan pihak ketiga diatur dalam prosedur internal 
Perusahaan. Perusahaan memiliki rencana keberlangsungan 
usaha, dan pemulihan atas bencana yang memadai  dan telah 
dilakukan uji coba atas rencana tersebut pada tahun 2017 dengan 
hasil  yang memuaskan. Selain itu, Perusahaan secara 
berkelanjutan mengelola dan mengembangkan sumber daya 
manusia yang dimilikinya.  

5) Risiko Aset dan Liabilitas
Risiko aset dan liabilitas adalah potensi kegagalan dalam 
pengelolaan aset dan pengelolaan liabilitas Perusahaan, yang 
menimbulkan kekurangan dana dalam memenuhi kewajiban 
Perusahaan kepada pemegang polis.

Perusahaan menganut strategi investasi yang konservatif. Dalam 
hal ini, Perusahaan mengelola, menilai, dan mengawasi posisi 
aset dan liabilitas dengan sangat memadai untuk mengurangi 
adanya risko ketidaksesuaian antara aset dan liabilitas.  Perusahaan 
secara berkala mengadakan Rapat Komite Asset Liabilitas dan 
Investasi (Asset Liabilty Management and Investment Committee/ 
ALMIC) untuk memantau risiko, posisi aset, dan liabilitas 
Perusahaan  yang diawasi secara langsung oleh Dewan Direksi.

6) Risiko Asuransi
Risiko asuransi adalah potensi kegagalan Perusahaan memenuhi 
kewajiban kepada pemegang polis sebagai akibat dari 
ketidakcukupan proses seleksi risiko (underwriting), penetapan 
premi (pricing), penggunaan reasuransi dan/atau penanganan 
klaim.

Perusahaan cenderung memiliki produk asuransi yang bersifat 
short-tail dan short-term untuk asuransi kerugian, serta medium 
hingga long-term untuk produk asuransi jiwa. Perusahaan 
memiliki diversifikasi risiko pada portofolio bisnisnya, dan telah 
memiliki struktur reasuransi yang memadai.

Perusahaan memiliki struktur, prosedur, dan pedoman yang 
terpisah atas fungsi underwriting, klaim, dan manajemen 
reasuransi. Perusahaan memiliki Komite Pengembangan Produk 
yang berfungsi untuk memantau proses pengembangan produk 
termasuk desain produk, dan penetapan premi, serta untuk 
memonitor risiko asuransi secara berkala.

7) Risiko Dukungan Dana dan Permodalan
Risiko dukungan dana dan permodalan adalah potensi kegagalan 
akibat ketidakcukupan dana Perusahaan dikarenakan 
kerugian-kerugian tak terduga yang disebabkan oleh antara lain 
meningkatnya rasio klaim di luar perkiraan, hasil investasi yang 
buruk, maupun hal yang tak terduga lainnya.

Perusahaan senantiasa menjaga posisi modalnya agar tetap 
berada di atas ketentuan minimum, dan target internal sesuai 
dengan ketentuan yang tertuang dalam Risk Appetite Statement 
Perusahaan dimana target internal Perusahaan ditetapkan lebih 
tinggi dari peraturan yang berlaku. Perusahaan mengawasi posisi 
modal secara berkala dan memiliki mekanisme penambahan 
modal dari Perusahaan induk/Grup apabila diperlukan.

8) Risiko Transaksi Intra-Grup
Risiko transaksi intra-grup adalah potensi kegagalan akibat 
ketergantungan suatu entitas baik secara langsung maupun tidak 
langsung terhadap entitas lainnya di dalam satu Konglomerasi 
Keuangan dalam rangka pemenuhan kewajiban perjanjian tertulis 
maupun perjanjian tidak tertulis, baik yang diikuti perpindahan 
dana dan/atau tidak diikuti perpindahan dana.

Grup Konglomerasi Keuangan Zurich di Indonesia terdiri dari dua 
Perusahaan asuransi yang masing-masing berdiri  sendiri dimana 
saham mayoritasnya dimiliki oleh Zurich Insurance Group (ZIG), 
dan sebagian lagi dimiliki oleh mitra lokal yang berbeda.

Kedua Perusahaan memiliki satu perjanjian transaksi intra grup 
mengenai pemanfaatan infrastruktur nomor Call Center bersama 
dengan tujuan memberikan kemudahan bagi nasabah kedua 
Perusahaan di Indonesia.

RUPS ZTL pada tahun 2017

ZTL telah melaksanakan satu kali RUPS tahunan pada tanggal 20 
Juni 2017. Sepanjang tahun 2017, Perusahaan memiliki 6 (enam) 
keputusan sirkuler sebagai pengganti RUPS Luar Biasa Perusahaan 
terkait pengangkatan dan pengunduran diri Direksi dan/atau 
anggota Dewan Komisaris, persetujuan Rencana Bisnis Perusahaan 
serta persetujuan laporan auditor independen dan laporan 
keuangan.

ZTL General Meeting of Shareholders in 2017

ZTL held one Annual GMS on 20 June 2017. Throughout 2017, 
Company adopted 6 (six) circular meeting resolutions in lieu of 
an Extraordinary GMS of the Company, which was related to 
the appointment and resignation of members of the Board of 
Directors and/or Board of Commissioners, approval of the 
Company’s Business Plan and approval of the independent 
auditor report and financial report.

RUPS ZII pada tahun 2017

ZII telah melaksanakan satu kali RUPST pada tanggal 20 Juni 
2017. Sepanjang tahun 2017, Perseroan memiliki 6 (enam) 
keputusan sirkuler sebagai pengganti RUPSLB Perseroan terkait 
pengangkatan dan pengunduran diri Direksi dan/atau anggota 
Dewan Komisaris, persetujuan Rencana Bisnis Perusahaan serta 
persetujuan laporan auditor independen dan laporan keuangan.

ZII General Meeting of Shareholders in 2017

The Company has held one AGMS on 20 June 2017. 
Throughout 2017, Company adopted 6 (six) circular meeting 
resolutions In Lieu of EGMS of the Company in relation to the 
appointment and resignation of the Board of Directors and/or 
Board of Commissioners member, approval to the Company’s 
Business Plan and approval of independent auditor report and 
financial report.

Sesuai dengan ketentuan POJK tersebut, Zurich telah melaporkan 
Laporan Hasil Penilaian Profil Risiko Terintegrasi untuk tahun 2017 
kepada OJK dengan tingkat risiko terintegrasi secara keseluruhan 
adalah “Rendah”. Ini menunjukkan bahwa Konglomerasi 
Keuangan kedua Perusahaan dalam kondisi baik, dan sangat kecil 
kemungkinan bagi Perusahaan untuk gagal dalam memenuhi 
kewajibannya kepada para pemegang polis, maupun kepada pihak 
pemangku kepentingan lainnya.

Sebagai konglomerasi keuangan sejenis sebagaimana tercantum 
dalam pasal 32 POJK Nomor 17/POJK.03/2014, maka Laporan 
Profil Risiko Terintegrasi Konglomerasi Keuangan Zurich di Indonesia 
dinilai dengan mengacu kepada POJK Nomor 17/POJK.03/2014 
Tentang Penilaian Tingkat Risiko Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank 
dimana komponen utama dari risiko terintegrasi adalah sebagai 
berikut:

1) Risiko Kepengurusan
Risiko kepengurusan adalah potensi kegagalan Perusahaan dalam 
memelihara komposisi terbaik atas Dewan Komisaris dan Dewan 
Direksi yang memiliki kompetensi dan berintegritas tinggi.

Perusahaan memitigasi risiko kepengurusan dengan memastikan 
bahwa seluruh Dewan Direksi dan Dewan Komisaris memiliki 
nilai kepemimpinan, kompetensi dan integritas yang mumpuni, 
serta telah lulus dari uji kelayakan dan kepatutan (fit & proper 
test). Komposisi, proses seleksi, dan penunjukan telah dilakukan 
sesuai dengan kebutuhan Perusahaan serta memenuhi peraturan 
yang berlaku.

2) Risiko Tata Kelola
Risiko tata kelola adalah potensi kegagalan Perusahaan dalam 
menerapkan sistem tata kelola yang baik (Good Corporate 
Governance/ GCG) dan kurang memadainya sistem pengendalian 
internal.

Perusahaan telah melaksanakan prinsip-prinsip GCG secara 
memadai  dengan mengikuti dan melaksanakan persyaratan 
dalam Tata Kelola Perusahaan seperti yang tercantum di dalam 
POJK No. 2/POJK.05/2014 tentang Tata Kelola Perusahaan untuk 
Perusahaan Asuransi. Berkaitan dengan peraturan tersebut, 
Perusahaan telah mengirimkan Laporan Penerapan Tata Kelola 
Perusahaan dalam self assessment GCG kepada OJK secara 
berkala.

Prinsip-prinsip dalam GCG telah dilaksanakan diseluruh lapisan 
Perusahaan, seperti transparansi/ keterbukaan, akuntabilitas, 
tanggung jawab, independensi, dan keadilan. Perusahaan juga 
melaksanakan prinsip manajemen risiko dengan sangat baik 
yang dibuktikan dengan adanya Satuan Kerja Manajemen Risiko, 
Komite Pemantau Risiko yang diketuai oleh Komisaris Independen, 
pengimplementasian praktik manajemen risiko, dan pelaksanaan 
program pengembangan budaya manajemen risiko diseluruh 
lapisan Perusahaan.

Dewan Komisaris

Tugas dan Tanggung Jawab
Dewan Komisaris secara aktif mengawasi efektifitas 
penyelenggaraan perusahaan yang baik oleh Direksi dan memberi 
rekomendasi-rekomendasi dalam rangka perbaikan dan/atau 
perubahan yang diperlukan. Setiap anggota Dewan Komisaris 
melaksanakan tugas pengawasannya secara independen dan 
dapat mengambil keputusan melalui Rapat Dewan Komisaris atau 
keputusan sirkuler. 

Board of Commissioners

Duties and Responsibilities
The Board of Commissioners actively supervises the 
effectiveness of the management of the Company by the Board 
of Directors and gives recommendations for necessary 
improvements and/or changes that need to be made. Each 
member of Board of Commissioners conducts their supervisory 
duty independently and reserves the right to make decisions 
through Board of Commissioners Meetings or circular 
resolutions.

Susunan anggota Dewan Komisaris ZII

*) Mengundurkan diri sebagai Presiden Komisaris Perusahaan efektif 

pada tanggal 2 November 2017.

**) Diangkat sebagai Presiden Komisaris Perusahaan menggantikan 

Matthew Reilly efektif pada tanggal 2 November 2017.

Composition of ZII Board of Commissioners

*) Resigned as the President Director of the Company effective on 2 

November 2017.

**) Appointed as the President Commissioner of the Company 

replacing Matthew Reilly effective on 2 November 2017.

Presiden Komisaris / President Commissioner: Matthew Reilly *) 

Presiden Komisaris / President Commissioner: Christopher Franz Bendl**)

Komisaris Independen / Independent Commissioner: Silvia Lestari Mawar Harum Rimba 

Komisaris Independen / Independent Commissioner Randy Pangalila 
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3) Risiko Strategi
Risiko strategi adalah potensi kegagalan Perusahaan dalam 
memenuhi kewajibannya kepada pemegang polis/nasabah akibat 
kegagalan dalam melakukan perencanaan dan pelaksanaan 
strategi, pengambilan keputusan bisnis, dan/atau kurang 
responsifnya Perusahaan terhadap perubahan eksternal.

Perusahaan telah menyesuaikan rencana strategis dengan visi & 
misi, kecukupan internal, dan posisi strategis di industri. Untuk 
mengendalikan risiko strategi, Perusahaan secara memadai 
menjalankan proses formulasi, penerapan, dan pengawasan 
serta selalu berupaya untuk meningkatkan kemampuan 
organisasi, dan sumber daya manusia yang dimiliki sebagai 
penunjang dalam mencapai tujuan strategis Perusahaan.

4) Risiko Operasional
Risiko operasional adalah potensi kegagalan Perusahaan dalam 
merealisasikan kewajiban yang dijanjikan kepada 
tertanggung/pemegang polis akibat ketidaklayakan atau 
kegagalan proses internal, manusia, sistem teknologi informasi 
dan/atau adanya kejadian-kejadian yang berasal dari eksternal 
Perusahaan.

Perusahaan senantiasa berusaha untuk mengendalikan dan 
mengawasi risiko operasional melalui perbaikan yang 
berkelanjutan dan berkesinambungan. Perusahaan telah memiliki 
kebijakan dan prosedur kerja yang memadai. Seluruh infrastruktur, 
sistem, dan aplikasi yang digunakan telah memadai, dan 
dipelihara dengan baik. Perusahaan juga menggunakan jasa 
pihak ketiga untuk membantu kegiatan operasional dimana 
pengelolaan pihak ketiga diatur dalam prosedur internal 
Perusahaan. Perusahaan memiliki rencana keberlangsungan 
usaha, dan pemulihan atas bencana yang memadai  dan telah 
dilakukan uji coba atas rencana tersebut pada tahun 2017 dengan 
hasil  yang memuaskan. Selain itu, Perusahaan secara 
berkelanjutan mengelola dan mengembangkan sumber daya 
manusia yang dimilikinya.  

5) Risiko Aset dan Liabilitas
Risiko aset dan liabilitas adalah potensi kegagalan dalam 
pengelolaan aset dan pengelolaan liabilitas Perusahaan, yang 
menimbulkan kekurangan dana dalam memenuhi kewajiban 
Perusahaan kepada pemegang polis.

Perusahaan menganut strategi investasi yang konservatif. Dalam 
hal ini, Perusahaan mengelola, menilai, dan mengawasi posisi 
aset dan liabilitas dengan sangat memadai untuk mengurangi 
adanya risko ketidaksesuaian antara aset dan liabilitas.  Perusahaan 
secara berkala mengadakan Rapat Komite Asset Liabilitas dan 
Investasi (Asset Liabilty Management and Investment Committee/ 
ALMIC) untuk memantau risiko, posisi aset, dan liabilitas 
Perusahaan  yang diawasi secara langsung oleh Dewan Direksi.

6) Risiko Asuransi
Risiko asuransi adalah potensi kegagalan Perusahaan memenuhi 
kewajiban kepada pemegang polis sebagai akibat dari 
ketidakcukupan proses seleksi risiko (underwriting), penetapan 
premi (pricing), penggunaan reasuransi dan/atau penanganan 
klaim.

Perusahaan cenderung memiliki produk asuransi yang bersifat 
short-tail dan short-term untuk asuransi kerugian, serta medium 
hingga long-term untuk produk asuransi jiwa. Perusahaan 
memiliki diversifikasi risiko pada portofolio bisnisnya, dan telah 
memiliki struktur reasuransi yang memadai.

Perusahaan memiliki struktur, prosedur, dan pedoman yang 
terpisah atas fungsi underwriting, klaim, dan manajemen 
reasuransi. Perusahaan memiliki Komite Pengembangan Produk 
yang berfungsi untuk memantau proses pengembangan produk 
termasuk desain produk, dan penetapan premi, serta untuk 
memonitor risiko asuransi secara berkala.

7) Risiko Dukungan Dana dan Permodalan
Risiko dukungan dana dan permodalan adalah potensi kegagalan 
akibat ketidakcukupan dana Perusahaan dikarenakan 
kerugian-kerugian tak terduga yang disebabkan oleh antara lain 
meningkatnya rasio klaim di luar perkiraan, hasil investasi yang 
buruk, maupun hal yang tak terduga lainnya.

Perusahaan senantiasa menjaga posisi modalnya agar tetap 
berada di atas ketentuan minimum, dan target internal sesuai 
dengan ketentuan yang tertuang dalam Risk Appetite Statement 
Perusahaan dimana target internal Perusahaan ditetapkan lebih 
tinggi dari peraturan yang berlaku. Perusahaan mengawasi posisi 
modal secara berkala dan memiliki mekanisme penambahan 
modal dari Perusahaan induk/Grup apabila diperlukan.

8) Risiko Transaksi Intra-Grup
Risiko transaksi intra-grup adalah potensi kegagalan akibat 
ketergantungan suatu entitas baik secara langsung maupun tidak 
langsung terhadap entitas lainnya di dalam satu Konglomerasi 
Keuangan dalam rangka pemenuhan kewajiban perjanjian tertulis 
maupun perjanjian tidak tertulis, baik yang diikuti perpindahan 
dana dan/atau tidak diikuti perpindahan dana.

Grup Konglomerasi Keuangan Zurich di Indonesia terdiri dari dua 
Perusahaan asuransi yang masing-masing berdiri  sendiri dimana 
saham mayoritasnya dimiliki oleh Zurich Insurance Group (ZIG), 
dan sebagian lagi dimiliki oleh mitra lokal yang berbeda.

Kedua Perusahaan memiliki satu perjanjian transaksi intra grup 
mengenai pemanfaatan infrastruktur nomor Call Center bersama 
dengan tujuan memberikan kemudahan bagi nasabah kedua 
Perusahaan di Indonesia.

Rapat Dewan Komisaris
Berdasarkan peraturan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik yang 
berlaku, Dewan Komisaris Perusahaan wajib menyelenggarakan 
setidaknya satu kali rapat dalam satu bulan yang dimana 4 (empat) 
diantara rapat tersebut wajib dilakukan secara tatap muka. 

Rapat Dewan Komisaris ZII pada tahun 2017
Mengacu pada peraturan diatas ini, sepanjang tahun 2017, Dewan 
Komisaris ZII telah mengambil keputusan melalui 8 (delapan) 
keputusan sirkuler  serta melaksanakan 4 (empat) kali rapat Dewan 
Komisaris secara tatap muka yang diselenggarakan pada 
tanggal-tanggal berikut:

Meetings of the Board of Commissioners
Based on the applicable Good Corporate Governance 
regulation, Company’s Board of Commissioners are obliged to 
carry out 1 (one) meeting every month which 4 (four) out of 
those meetings shall be conducted through physical meeting. 

Meetings of the  ZII Board of Commissioners in 2017
Referring to the above regulation, throughout 2017, the ZII 
Board of Commissioners adopted 8 (eight) circular resolutions 
and held 4 (four) in-person Board of Commissioners meetings 
on the following dates:

Sesuai dengan ketentuan POJK tersebut, Zurich telah melaporkan 
Laporan Hasil Penilaian Profil Risiko Terintegrasi untuk tahun 2017 
kepada OJK dengan tingkat risiko terintegrasi secara keseluruhan 
adalah “Rendah”. Ini menunjukkan bahwa Konglomerasi 
Keuangan kedua Perusahaan dalam kondisi baik, dan sangat kecil 
kemungkinan bagi Perusahaan untuk gagal dalam memenuhi 
kewajibannya kepada para pemegang polis, maupun kepada pihak 
pemangku kepentingan lainnya.

Sebagai konglomerasi keuangan sejenis sebagaimana tercantum 
dalam pasal 32 POJK Nomor 17/POJK.03/2014, maka Laporan 
Profil Risiko Terintegrasi Konglomerasi Keuangan Zurich di Indonesia 
dinilai dengan mengacu kepada POJK Nomor 17/POJK.03/2014 
Tentang Penilaian Tingkat Risiko Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank 
dimana komponen utama dari risiko terintegrasi adalah sebagai 
berikut:

1) Risiko Kepengurusan
Risiko kepengurusan adalah potensi kegagalan Perusahaan dalam 
memelihara komposisi terbaik atas Dewan Komisaris dan Dewan 
Direksi yang memiliki kompetensi dan berintegritas tinggi.

Perusahaan memitigasi risiko kepengurusan dengan memastikan 
bahwa seluruh Dewan Direksi dan Dewan Komisaris memiliki 
nilai kepemimpinan, kompetensi dan integritas yang mumpuni, 
serta telah lulus dari uji kelayakan dan kepatutan (fit & proper 
test). Komposisi, proses seleksi, dan penunjukan telah dilakukan 
sesuai dengan kebutuhan Perusahaan serta memenuhi peraturan 
yang berlaku.

2) Risiko Tata Kelola
Risiko tata kelola adalah potensi kegagalan Perusahaan dalam 
menerapkan sistem tata kelola yang baik (Good Corporate 
Governance/ GCG) dan kurang memadainya sistem pengendalian 
internal.

Perusahaan telah melaksanakan prinsip-prinsip GCG secara 
memadai  dengan mengikuti dan melaksanakan persyaratan 
dalam Tata Kelola Perusahaan seperti yang tercantum di dalam 
POJK No. 2/POJK.05/2014 tentang Tata Kelola Perusahaan untuk 
Perusahaan Asuransi. Berkaitan dengan peraturan tersebut, 
Perusahaan telah mengirimkan Laporan Penerapan Tata Kelola 
Perusahaan dalam self assessment GCG kepada OJK secara 
berkala.

Prinsip-prinsip dalam GCG telah dilaksanakan diseluruh lapisan 
Perusahaan, seperti transparansi/ keterbukaan, akuntabilitas, 
tanggung jawab, independensi, dan keadilan. Perusahaan juga 
melaksanakan prinsip manajemen risiko dengan sangat baik 
yang dibuktikan dengan adanya Satuan Kerja Manajemen Risiko, 
Komite Pemantau Risiko yang diketuai oleh Komisaris Independen, 
pengimplementasian praktik manajemen risiko, dan pelaksanaan 
program pengembangan budaya manajemen risiko diseluruh 
lapisan Perusahaan.

Susunan anggota Dewan Komisaris ZTL
Komposisi anggota Dewan Komisaris ZTL di tahun 2017 terdiri 
dari 4 (empat) anggota sebagai berikut:

Composition of ZTL Board of Commissioners
In 2017, ZTL’s Board of Commissioners consisted of 4 (four) 
members as follows:

Presiden Komisaris / President Commissioner:  Yuliana 

Komisaris / Commissioner    Philip Wallace Smith 

Komisaris Independen / Independent Commissioner: Lucyanna Pandjaitan 

Komisaris Independen / Independent Commissioner: Harry Sasongko 

Tanggal Rapat

24 Maret 2017

16 Juni 2017

29 September 2017

15 Desember 2017

% Kehadiran

100%

100%

100%

75%

Tanggal Rapat

16 Februari 2017

15 Agustus 2017

10 Oktober 2017

12 Desember 2017

% Kehadiran

100%

100%

100%

100%

Meeting Dates 

16 February 2017

15 August 2017

10 October 2017

12 December 2017

% Attendance

100%

100%

100%

100 %

Rapat Dewan Komisaris ZTL pada tahun 2017
Mengacu pada peraturan diatas ini, sepanjang tahun 2017, Dewan 
Komisaris ZTL telah mengambil keputusan melalui 8 (delapan) 
keputusan sirkuler  serta melaksanakan 4 (empat) kali rapat Dewan 
Komisaris secara tatap muka yang diselenggarakan pada 
tanggal-tanggal berikut:

Meetings of the ZTL Board of Commissioners in 2017
Referring to the above regulation, throughout 2017, the ZTL 
Board of Commissioners adopted 8 (eight) circular resolutions 
and held 4 (four) in-person Board of Commissioners meetings on 
the following dates:

Meeting Dates 

24 March 2017

16 June 2017

29 September 2017

15 December 2017

% Attendance

100%

100%

100%

75%
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3) Risiko Strategi
Risiko strategi adalah potensi kegagalan Perusahaan dalam 
memenuhi kewajibannya kepada pemegang polis/nasabah akibat 
kegagalan dalam melakukan perencanaan dan pelaksanaan 
strategi, pengambilan keputusan bisnis, dan/atau kurang 
responsifnya Perusahaan terhadap perubahan eksternal.

Perusahaan telah menyesuaikan rencana strategis dengan visi & 
misi, kecukupan internal, dan posisi strategis di industri. Untuk 
mengendalikan risiko strategi, Perusahaan secara memadai 
menjalankan proses formulasi, penerapan, dan pengawasan 
serta selalu berupaya untuk meningkatkan kemampuan 
organisasi, dan sumber daya manusia yang dimiliki sebagai 
penunjang dalam mencapai tujuan strategis Perusahaan.

4) Risiko Operasional
Risiko operasional adalah potensi kegagalan Perusahaan dalam 
merealisasikan kewajiban yang dijanjikan kepada 
tertanggung/pemegang polis akibat ketidaklayakan atau 
kegagalan proses internal, manusia, sistem teknologi informasi 
dan/atau adanya kejadian-kejadian yang berasal dari eksternal 
Perusahaan.

Perusahaan senantiasa berusaha untuk mengendalikan dan 
mengawasi risiko operasional melalui perbaikan yang 
berkelanjutan dan berkesinambungan. Perusahaan telah memiliki 
kebijakan dan prosedur kerja yang memadai. Seluruh infrastruktur, 
sistem, dan aplikasi yang digunakan telah memadai, dan 
dipelihara dengan baik. Perusahaan juga menggunakan jasa 
pihak ketiga untuk membantu kegiatan operasional dimana 
pengelolaan pihak ketiga diatur dalam prosedur internal 
Perusahaan. Perusahaan memiliki rencana keberlangsungan 
usaha, dan pemulihan atas bencana yang memadai  dan telah 
dilakukan uji coba atas rencana tersebut pada tahun 2017 dengan 
hasil  yang memuaskan. Selain itu, Perusahaan secara 
berkelanjutan mengelola dan mengembangkan sumber daya 
manusia yang dimilikinya.  

5) Risiko Aset dan Liabilitas
Risiko aset dan liabilitas adalah potensi kegagalan dalam 
pengelolaan aset dan pengelolaan liabilitas Perusahaan, yang 
menimbulkan kekurangan dana dalam memenuhi kewajiban 
Perusahaan kepada pemegang polis.

Perusahaan menganut strategi investasi yang konservatif. Dalam 
hal ini, Perusahaan mengelola, menilai, dan mengawasi posisi 
aset dan liabilitas dengan sangat memadai untuk mengurangi 
adanya risko ketidaksesuaian antara aset dan liabilitas.  Perusahaan 
secara berkala mengadakan Rapat Komite Asset Liabilitas dan 
Investasi (Asset Liabilty Management and Investment Committee/ 
ALMIC) untuk memantau risiko, posisi aset, dan liabilitas 
Perusahaan  yang diawasi secara langsung oleh Dewan Direksi.

6) Risiko Asuransi
Risiko asuransi adalah potensi kegagalan Perusahaan memenuhi 
kewajiban kepada pemegang polis sebagai akibat dari 
ketidakcukupan proses seleksi risiko (underwriting), penetapan 
premi (pricing), penggunaan reasuransi dan/atau penanganan 
klaim.

Perusahaan cenderung memiliki produk asuransi yang bersifat 
short-tail dan short-term untuk asuransi kerugian, serta medium 
hingga long-term untuk produk asuransi jiwa. Perusahaan 
memiliki diversifikasi risiko pada portofolio bisnisnya, dan telah 
memiliki struktur reasuransi yang memadai.

Perusahaan memiliki struktur, prosedur, dan pedoman yang 
terpisah atas fungsi underwriting, klaim, dan manajemen 
reasuransi. Perusahaan memiliki Komite Pengembangan Produk 
yang berfungsi untuk memantau proses pengembangan produk 
termasuk desain produk, dan penetapan premi, serta untuk 
memonitor risiko asuransi secara berkala.

7) Risiko Dukungan Dana dan Permodalan
Risiko dukungan dana dan permodalan adalah potensi kegagalan 
akibat ketidakcukupan dana Perusahaan dikarenakan 
kerugian-kerugian tak terduga yang disebabkan oleh antara lain 
meningkatnya rasio klaim di luar perkiraan, hasil investasi yang 
buruk, maupun hal yang tak terduga lainnya.

Perusahaan senantiasa menjaga posisi modalnya agar tetap 
berada di atas ketentuan minimum, dan target internal sesuai 
dengan ketentuan yang tertuang dalam Risk Appetite Statement 
Perusahaan dimana target internal Perusahaan ditetapkan lebih 
tinggi dari peraturan yang berlaku. Perusahaan mengawasi posisi 
modal secara berkala dan memiliki mekanisme penambahan 
modal dari Perusahaan induk/Grup apabila diperlukan.

8) Risiko Transaksi Intra-Grup
Risiko transaksi intra-grup adalah potensi kegagalan akibat 
ketergantungan suatu entitas baik secara langsung maupun tidak 
langsung terhadap entitas lainnya di dalam satu Konglomerasi 
Keuangan dalam rangka pemenuhan kewajiban perjanjian tertulis 
maupun perjanjian tidak tertulis, baik yang diikuti perpindahan 
dana dan/atau tidak diikuti perpindahan dana.

Grup Konglomerasi Keuangan Zurich di Indonesia terdiri dari dua 
Perusahaan asuransi yang masing-masing berdiri  sendiri dimana 
saham mayoritasnya dimiliki oleh Zurich Insurance Group (ZIG), 
dan sebagian lagi dimiliki oleh mitra lokal yang berbeda.

Kedua Perusahaan memiliki satu perjanjian transaksi intra grup 
mengenai pemanfaatan infrastruktur nomor Call Center bersama 
dengan tujuan memberikan kemudahan bagi nasabah kedua 
Perusahaan di Indonesia.

Direksi

Tugas dan Tanggung Jawab
Direksi bertanggung jawab penuh untuk menerapkan strategi, 
rencana dan anggaran kerja yang telah disetujui, menjalankan 
operasional perusahaan dengan baik dan mengelola secara efektif 
sistem pengendalian internal dan manajemen risiko serta 
pertanggungjawabannya. Direksi melakukan pengurusan dan 
pengelolaan untuk kepentingan Perusahaan secara kolegial sesuai 
dengan maksud dan tujuan Perusahaan baik di dalam dan di luar 
pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Setiap 
anggota Direksi dapat melaksanakan tugas dan mengambil 
keputusan secara independen dan profesional baik melalui Rapat 
Direksi atau keputusan sirkuler 

Board of Directors

Duties and Responsibilities
The Board of Directors is responsible for implementing the strategy, 
plan and budget that have been approved, performing Company’s 
operations properly and effectively managing internal control and 
risk management including its accountability.  The Board of 
Directors organizes and manages the Company to advance its 
interests in a collegial manner, in accordance with purpose and 
objective of the Company both in court and outside of court in line 
with the Articles of Association. Each member of Board of Directors 
may implement their duties and adopt decisions independently and 
professionally either through Board of Director meetings or circular 
resolutions.

Sesuai dengan ketentuan POJK tersebut, Zurich telah melaporkan 
Laporan Hasil Penilaian Profil Risiko Terintegrasi untuk tahun 2017 
kepada OJK dengan tingkat risiko terintegrasi secara keseluruhan 
adalah “Rendah”. Ini menunjukkan bahwa Konglomerasi 
Keuangan kedua Perusahaan dalam kondisi baik, dan sangat kecil 
kemungkinan bagi Perusahaan untuk gagal dalam memenuhi 
kewajibannya kepada para pemegang polis, maupun kepada pihak 
pemangku kepentingan lainnya.

Sebagai konglomerasi keuangan sejenis sebagaimana tercantum 
dalam pasal 32 POJK Nomor 17/POJK.03/2014, maka Laporan 
Profil Risiko Terintegrasi Konglomerasi Keuangan Zurich di Indonesia 
dinilai dengan mengacu kepada POJK Nomor 17/POJK.03/2014 
Tentang Penilaian Tingkat Risiko Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank 
dimana komponen utama dari risiko terintegrasi adalah sebagai 
berikut:

1) Risiko Kepengurusan
Risiko kepengurusan adalah potensi kegagalan Perusahaan dalam 
memelihara komposisi terbaik atas Dewan Komisaris dan Dewan 
Direksi yang memiliki kompetensi dan berintegritas tinggi.

Perusahaan memitigasi risiko kepengurusan dengan memastikan 
bahwa seluruh Dewan Direksi dan Dewan Komisaris memiliki 
nilai kepemimpinan, kompetensi dan integritas yang mumpuni, 
serta telah lulus dari uji kelayakan dan kepatutan (fit & proper 
test). Komposisi, proses seleksi, dan penunjukan telah dilakukan 
sesuai dengan kebutuhan Perusahaan serta memenuhi peraturan 
yang berlaku.

2) Risiko Tata Kelola
Risiko tata kelola adalah potensi kegagalan Perusahaan dalam 
menerapkan sistem tata kelola yang baik (Good Corporate 
Governance/ GCG) dan kurang memadainya sistem pengendalian 
internal.

Perusahaan telah melaksanakan prinsip-prinsip GCG secara 
memadai  dengan mengikuti dan melaksanakan persyaratan 
dalam Tata Kelola Perusahaan seperti yang tercantum di dalam 
POJK No. 2/POJK.05/2014 tentang Tata Kelola Perusahaan untuk 
Perusahaan Asuransi. Berkaitan dengan peraturan tersebut, 
Perusahaan telah mengirimkan Laporan Penerapan Tata Kelola 
Perusahaan dalam self assessment GCG kepada OJK secara 
berkala.

Prinsip-prinsip dalam GCG telah dilaksanakan diseluruh lapisan 
Perusahaan, seperti transparansi/ keterbukaan, akuntabilitas, 
tanggung jawab, independensi, dan keadilan. Perusahaan juga 
melaksanakan prinsip manajemen risiko dengan sangat baik 
yang dibuktikan dengan adanya Satuan Kerja Manajemen Risiko, 
Komite Pemantau Risiko yang diketuai oleh Komisaris Independen, 
pengimplementasian praktik manajemen risiko, dan pelaksanaan 
program pengembangan budaya manajemen risiko diseluruh 
lapisan Perusahaan.

Susunan Direksi ZTL
Di tahun 2017, telah terjadi beberapa kali penggantian susunan 
komposisi anggota Direksi ZTL. Berdasarkan Akta No. 51 tertanggal 
11 September 2017, dibuat di hadapan Notaris Aryanti Artisari 
S.H., notaris di Jakarta, komposisi terakhir anggota Direksi 
Perusahaan, terdiri dari 4 (empat) anggota sebagai berikut:

Composition of the ZTL Board of Directors
During 2017, there were several changes to the composition of 
the ZTL’s Board of Directors. Based on Deed Number 51 dated 
11 September 2017, made before Aryanti Artisari S.H., notary 
in Jakarta, the latest composition of Board of Directors consists 
of 4 (four) members as follows:

Presiden Direktur / President Director: Christopher F. Bendl 

Direktur / Director: Hoshang Adi Madon 

Direktur / Director: Sutikno Widodo Sjarif 

Direktur / Director: Rosmaylinda Nasution

Direktur Hukum & Kepatuhan / Legal & Compliance Director: Editha T. Desiree

Pengangkatan Editha Thalia Desiree sebagai Direktur Hukum & 
Kepatuhan merupakan salah satu upaya pemenuhan peraturan 
Tata Kelola Perusahaan Yang Baik, dimana perusahaan asuransi 
wajib menunjuk satu orang anggota direktur yang membawahi 
kepatuhan.

Editha Thalia Desiree was appointed as Legal & Compliance 
Director  to comply with a Good Corporate Governance 
regulation that requires insurance companies to appoint one 
Director to oversee compliance.

Susunan Direksi ZII
Di tahun 2017, telah terjadi beberapa kali penggantian susunan 
komposisi anggota Direksi ZII. Berdasarkan Akta No. 131 tertanggal 
26 April 2017, dibuat di hadapan Notaris Dr. Irawan Soerodjo,SH., 
Msi, notaris di Jakarta, komposisi terakhir anggota Direksi 
Perusahaan, terdiri dari 4 (empat) anggota sebagai berikut:

Composition of the ZII Board of Directors
During 2017, there were several changes to the composition of 
the ZII’s Board of Directors. Based on Deed Number 131 dated 
26 April 2017, made before Dr. Irawan Soerodjo, S.H., notary in 
Jakarta, the latest composition of Board of Directors consists of 
4 (four) members as follows:

Presiden Direktur / President Director: Philippe Jean Yves Danielski 

Direktur / Director:    Hassan Abdul Karim 

Direktur / Director:    Wirahadi Suryana Jatiputra

Direktur / Director:   Hilman Pola Raya Simanjuntak
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3) Risiko Strategi
Risiko strategi adalah potensi kegagalan Perusahaan dalam 
memenuhi kewajibannya kepada pemegang polis/nasabah akibat 
kegagalan dalam melakukan perencanaan dan pelaksanaan 
strategi, pengambilan keputusan bisnis, dan/atau kurang 
responsifnya Perusahaan terhadap perubahan eksternal.

Perusahaan telah menyesuaikan rencana strategis dengan visi & 
misi, kecukupan internal, dan posisi strategis di industri. Untuk 
mengendalikan risiko strategi, Perusahaan secara memadai 
menjalankan proses formulasi, penerapan, dan pengawasan 
serta selalu berupaya untuk meningkatkan kemampuan 
organisasi, dan sumber daya manusia yang dimiliki sebagai 
penunjang dalam mencapai tujuan strategis Perusahaan.

4) Risiko Operasional
Risiko operasional adalah potensi kegagalan Perusahaan dalam 
merealisasikan kewajiban yang dijanjikan kepada 
tertanggung/pemegang polis akibat ketidaklayakan atau 
kegagalan proses internal, manusia, sistem teknologi informasi 
dan/atau adanya kejadian-kejadian yang berasal dari eksternal 
Perusahaan.

Perusahaan senantiasa berusaha untuk mengendalikan dan 
mengawasi risiko operasional melalui perbaikan yang 
berkelanjutan dan berkesinambungan. Perusahaan telah memiliki 
kebijakan dan prosedur kerja yang memadai. Seluruh infrastruktur, 
sistem, dan aplikasi yang digunakan telah memadai, dan 
dipelihara dengan baik. Perusahaan juga menggunakan jasa 
pihak ketiga untuk membantu kegiatan operasional dimana 
pengelolaan pihak ketiga diatur dalam prosedur internal 
Perusahaan. Perusahaan memiliki rencana keberlangsungan 
usaha, dan pemulihan atas bencana yang memadai  dan telah 
dilakukan uji coba atas rencana tersebut pada tahun 2017 dengan 
hasil  yang memuaskan. Selain itu, Perusahaan secara 
berkelanjutan mengelola dan mengembangkan sumber daya 
manusia yang dimilikinya.  

5) Risiko Aset dan Liabilitas
Risiko aset dan liabilitas adalah potensi kegagalan dalam 
pengelolaan aset dan pengelolaan liabilitas Perusahaan, yang 
menimbulkan kekurangan dana dalam memenuhi kewajiban 
Perusahaan kepada pemegang polis.

Perusahaan menganut strategi investasi yang konservatif. Dalam 
hal ini, Perusahaan mengelola, menilai, dan mengawasi posisi 
aset dan liabilitas dengan sangat memadai untuk mengurangi 
adanya risko ketidaksesuaian antara aset dan liabilitas.  Perusahaan 
secara berkala mengadakan Rapat Komite Asset Liabilitas dan 
Investasi (Asset Liabilty Management and Investment Committee/ 
ALMIC) untuk memantau risiko, posisi aset, dan liabilitas 
Perusahaan  yang diawasi secara langsung oleh Dewan Direksi.

6) Risiko Asuransi
Risiko asuransi adalah potensi kegagalan Perusahaan memenuhi 
kewajiban kepada pemegang polis sebagai akibat dari 
ketidakcukupan proses seleksi risiko (underwriting), penetapan 
premi (pricing), penggunaan reasuransi dan/atau penanganan 
klaim.

Perusahaan cenderung memiliki produk asuransi yang bersifat 
short-tail dan short-term untuk asuransi kerugian, serta medium 
hingga long-term untuk produk asuransi jiwa. Perusahaan 
memiliki diversifikasi risiko pada portofolio bisnisnya, dan telah 
memiliki struktur reasuransi yang memadai.

Perusahaan memiliki struktur, prosedur, dan pedoman yang 
terpisah atas fungsi underwriting, klaim, dan manajemen 
reasuransi. Perusahaan memiliki Komite Pengembangan Produk 
yang berfungsi untuk memantau proses pengembangan produk 
termasuk desain produk, dan penetapan premi, serta untuk 
memonitor risiko asuransi secara berkala.

7) Risiko Dukungan Dana dan Permodalan
Risiko dukungan dana dan permodalan adalah potensi kegagalan 
akibat ketidakcukupan dana Perusahaan dikarenakan 
kerugian-kerugian tak terduga yang disebabkan oleh antara lain 
meningkatnya rasio klaim di luar perkiraan, hasil investasi yang 
buruk, maupun hal yang tak terduga lainnya.

Perusahaan senantiasa menjaga posisi modalnya agar tetap 
berada di atas ketentuan minimum, dan target internal sesuai 
dengan ketentuan yang tertuang dalam Risk Appetite Statement 
Perusahaan dimana target internal Perusahaan ditetapkan lebih 
tinggi dari peraturan yang berlaku. Perusahaan mengawasi posisi 
modal secara berkala dan memiliki mekanisme penambahan 
modal dari Perusahaan induk/Grup apabila diperlukan.

8) Risiko Transaksi Intra-Grup
Risiko transaksi intra-grup adalah potensi kegagalan akibat 
ketergantungan suatu entitas baik secara langsung maupun tidak 
langsung terhadap entitas lainnya di dalam satu Konglomerasi 
Keuangan dalam rangka pemenuhan kewajiban perjanjian tertulis 
maupun perjanjian tidak tertulis, baik yang diikuti perpindahan 
dana dan/atau tidak diikuti perpindahan dana.

Grup Konglomerasi Keuangan Zurich di Indonesia terdiri dari dua 
Perusahaan asuransi yang masing-masing berdiri  sendiri dimana 
saham mayoritasnya dimiliki oleh Zurich Insurance Group (ZIG), 
dan sebagian lagi dimiliki oleh mitra lokal yang berbeda.

Kedua Perusahaan memiliki satu perjanjian transaksi intra grup 
mengenai pemanfaatan infrastruktur nomor Call Center bersama 
dengan tujuan memberikan kemudahan bagi nasabah kedua 
Perusahaan di Indonesia.

Rapat Direksi ZTL
Mengacu pada peraturan tersebut, sepanjang tahun 2017, Direksi  
ZTL telah menyelenggarakan 12 (dua belas) kali rapat Direksi secara 
tatap muka yang diselenggarakan pada bulan berikut:

Meetings of the ZTL Board of Directors
With reference to this regulation, during 2017 the ZTL Board of 
Directors conducted 12 (twelve) in person meetings, which 
were held during the following months:

Rapat Direksi
Berdasarkan peraturan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik yang 
berlaku, Direksi ZTL dan ZII wajib menyelenggarakan setidaknya 
satu kali rapat dalam satu bulan.

Rapat Direksi ZII
Mengacu pada peraturan tersebut, sepanjang tahun 2017, Direksi  
ZII telah menyelenggarakan 12 (dua belas) kali rapat Direksi secara 
tatap muka yang diselenggarakan pada bulan berikut:

Meetings of the Board of Directors
Based on applicable Good Corporate Governance regulations, 
ZTL and ZII’s Board of Directors are obliged to meet once every 
month.

Meetings of the ZII Board of Directors
With reference to this regulation, during 2017 the ZII Board of 
Directors conducted 12 (twelve) in person meetings, which 
were held during the following months:

Tanggal Rapat

Januari

Februari

Maret

April

Mei

Juni

Juli

Agustus

September

Oktober

November

Desember

% Kehadiran

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Meeting Dates 

January

February

March

April

May

June

July

August

September

October

November

December

% Attendance

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Tanggal Rapat

Januari

Februari

Maret

April

Mei

Juni

Juli

Agustus

September

Oktober

November

Desember

% Kehadiran

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Meeting Dates 

January

February

March

April

May

June

July

August

September

October

November

December

% Attendance

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Sesuai dengan ketentuan POJK tersebut, Zurich telah melaporkan 
Laporan Hasil Penilaian Profil Risiko Terintegrasi untuk tahun 2017 
kepada OJK dengan tingkat risiko terintegrasi secara keseluruhan 
adalah “Rendah”. Ini menunjukkan bahwa Konglomerasi 
Keuangan kedua Perusahaan dalam kondisi baik, dan sangat kecil 
kemungkinan bagi Perusahaan untuk gagal dalam memenuhi 
kewajibannya kepada para pemegang polis, maupun kepada pihak 
pemangku kepentingan lainnya.

Sebagai konglomerasi keuangan sejenis sebagaimana tercantum 
dalam pasal 32 POJK Nomor 17/POJK.03/2014, maka Laporan 
Profil Risiko Terintegrasi Konglomerasi Keuangan Zurich di Indonesia 
dinilai dengan mengacu kepada POJK Nomor 17/POJK.03/2014 
Tentang Penilaian Tingkat Risiko Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank 
dimana komponen utama dari risiko terintegrasi adalah sebagai 
berikut:

1) Risiko Kepengurusan
Risiko kepengurusan adalah potensi kegagalan Perusahaan dalam 
memelihara komposisi terbaik atas Dewan Komisaris dan Dewan 
Direksi yang memiliki kompetensi dan berintegritas tinggi.

Perusahaan memitigasi risiko kepengurusan dengan memastikan 
bahwa seluruh Dewan Direksi dan Dewan Komisaris memiliki 
nilai kepemimpinan, kompetensi dan integritas yang mumpuni, 
serta telah lulus dari uji kelayakan dan kepatutan (fit & proper 
test). Komposisi, proses seleksi, dan penunjukan telah dilakukan 
sesuai dengan kebutuhan Perusahaan serta memenuhi peraturan 
yang berlaku.

2) Risiko Tata Kelola
Risiko tata kelola adalah potensi kegagalan Perusahaan dalam 
menerapkan sistem tata kelola yang baik (Good Corporate 
Governance/ GCG) dan kurang memadainya sistem pengendalian 
internal.

Perusahaan telah melaksanakan prinsip-prinsip GCG secara 
memadai  dengan mengikuti dan melaksanakan persyaratan 
dalam Tata Kelola Perusahaan seperti yang tercantum di dalam 
POJK No. 2/POJK.05/2014 tentang Tata Kelola Perusahaan untuk 
Perusahaan Asuransi. Berkaitan dengan peraturan tersebut, 
Perusahaan telah mengirimkan Laporan Penerapan Tata Kelola 
Perusahaan dalam self assessment GCG kepada OJK secara 
berkala.

Prinsip-prinsip dalam GCG telah dilaksanakan diseluruh lapisan 
Perusahaan, seperti transparansi/ keterbukaan, akuntabilitas, 
tanggung jawab, independensi, dan keadilan. Perusahaan juga 
melaksanakan prinsip manajemen risiko dengan sangat baik 
yang dibuktikan dengan adanya Satuan Kerja Manajemen Risiko, 
Komite Pemantau Risiko yang diketuai oleh Komisaris Independen, 
pengimplementasian praktik manajemen risiko, dan pelaksanaan 
program pengembangan budaya manajemen risiko diseluruh 
lapisan Perusahaan.
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3) Risiko Strategi
Risiko strategi adalah potensi kegagalan Perusahaan dalam 
memenuhi kewajibannya kepada pemegang polis/nasabah akibat 
kegagalan dalam melakukan perencanaan dan pelaksanaan 
strategi, pengambilan keputusan bisnis, dan/atau kurang 
responsifnya Perusahaan terhadap perubahan eksternal.

Perusahaan telah menyesuaikan rencana strategis dengan visi & 
misi, kecukupan internal, dan posisi strategis di industri. Untuk 
mengendalikan risiko strategi, Perusahaan secara memadai 
menjalankan proses formulasi, penerapan, dan pengawasan 
serta selalu berupaya untuk meningkatkan kemampuan 
organisasi, dan sumber daya manusia yang dimiliki sebagai 
penunjang dalam mencapai tujuan strategis Perusahaan.

4) Risiko Operasional
Risiko operasional adalah potensi kegagalan Perusahaan dalam 
merealisasikan kewajiban yang dijanjikan kepada 
tertanggung/pemegang polis akibat ketidaklayakan atau 
kegagalan proses internal, manusia, sistem teknologi informasi 
dan/atau adanya kejadian-kejadian yang berasal dari eksternal 
Perusahaan.

Perusahaan senantiasa berusaha untuk mengendalikan dan 
mengawasi risiko operasional melalui perbaikan yang 
berkelanjutan dan berkesinambungan. Perusahaan telah memiliki 
kebijakan dan prosedur kerja yang memadai. Seluruh infrastruktur, 
sistem, dan aplikasi yang digunakan telah memadai, dan 
dipelihara dengan baik. Perusahaan juga menggunakan jasa 
pihak ketiga untuk membantu kegiatan operasional dimana 
pengelolaan pihak ketiga diatur dalam prosedur internal 
Perusahaan. Perusahaan memiliki rencana keberlangsungan 
usaha, dan pemulihan atas bencana yang memadai  dan telah 
dilakukan uji coba atas rencana tersebut pada tahun 2017 dengan 
hasil  yang memuaskan. Selain itu, Perusahaan secara 
berkelanjutan mengelola dan mengembangkan sumber daya 
manusia yang dimilikinya.  

5) Risiko Aset dan Liabilitas
Risiko aset dan liabilitas adalah potensi kegagalan dalam 
pengelolaan aset dan pengelolaan liabilitas Perusahaan, yang 
menimbulkan kekurangan dana dalam memenuhi kewajiban 
Perusahaan kepada pemegang polis.

Perusahaan menganut strategi investasi yang konservatif. Dalam 
hal ini, Perusahaan mengelola, menilai, dan mengawasi posisi 
aset dan liabilitas dengan sangat memadai untuk mengurangi 
adanya risko ketidaksesuaian antara aset dan liabilitas.  Perusahaan 
secara berkala mengadakan Rapat Komite Asset Liabilitas dan 
Investasi (Asset Liabilty Management and Investment Committee/ 
ALMIC) untuk memantau risiko, posisi aset, dan liabilitas 
Perusahaan  yang diawasi secara langsung oleh Dewan Direksi.

6) Risiko Asuransi
Risiko asuransi adalah potensi kegagalan Perusahaan memenuhi 
kewajiban kepada pemegang polis sebagai akibat dari 
ketidakcukupan proses seleksi risiko (underwriting), penetapan 
premi (pricing), penggunaan reasuransi dan/atau penanganan 
klaim.

Perusahaan cenderung memiliki produk asuransi yang bersifat 
short-tail dan short-term untuk asuransi kerugian, serta medium 
hingga long-term untuk produk asuransi jiwa. Perusahaan 
memiliki diversifikasi risiko pada portofolio bisnisnya, dan telah 
memiliki struktur reasuransi yang memadai.

Perusahaan memiliki struktur, prosedur, dan pedoman yang 
terpisah atas fungsi underwriting, klaim, dan manajemen 
reasuransi. Perusahaan memiliki Komite Pengembangan Produk 
yang berfungsi untuk memantau proses pengembangan produk 
termasuk desain produk, dan penetapan premi, serta untuk 
memonitor risiko asuransi secara berkala.

7) Risiko Dukungan Dana dan Permodalan
Risiko dukungan dana dan permodalan adalah potensi kegagalan 
akibat ketidakcukupan dana Perusahaan dikarenakan 
kerugian-kerugian tak terduga yang disebabkan oleh antara lain 
meningkatnya rasio klaim di luar perkiraan, hasil investasi yang 
buruk, maupun hal yang tak terduga lainnya.

Perusahaan senantiasa menjaga posisi modalnya agar tetap 
berada di atas ketentuan minimum, dan target internal sesuai 
dengan ketentuan yang tertuang dalam Risk Appetite Statement 
Perusahaan dimana target internal Perusahaan ditetapkan lebih 
tinggi dari peraturan yang berlaku. Perusahaan mengawasi posisi 
modal secara berkala dan memiliki mekanisme penambahan 
modal dari Perusahaan induk/Grup apabila diperlukan.

8) Risiko Transaksi Intra-Grup
Risiko transaksi intra-grup adalah potensi kegagalan akibat 
ketergantungan suatu entitas baik secara langsung maupun tidak 
langsung terhadap entitas lainnya di dalam satu Konglomerasi 
Keuangan dalam rangka pemenuhan kewajiban perjanjian tertulis 
maupun perjanjian tidak tertulis, baik yang diikuti perpindahan 
dana dan/atau tidak diikuti perpindahan dana.

Grup Konglomerasi Keuangan Zurich di Indonesia terdiri dari dua 
Perusahaan asuransi yang masing-masing berdiri  sendiri dimana 
saham mayoritasnya dimiliki oleh Zurich Insurance Group (ZIG), 
dan sebagian lagi dimiliki oleh mitra lokal yang berbeda.

Kedua Perusahaan memiliki satu perjanjian transaksi intra grup 
mengenai pemanfaatan infrastruktur nomor Call Center bersama 
dengan tujuan memberikan kemudahan bagi nasabah kedua 
Perusahaan di Indonesia.

Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris

Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris ditentukan oleh 
pemegang saham pada acara Rapat Umum Pemegang Saham 
Tahunan.

Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris ZII

Berikut paket remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris selama 
tahun 2017:

Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris ZTL

Berikut paket remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris selama 
tahun 2017:

Remuneration of the ZTL Directors and Board of 
Commissioners 
The remuneration package for the Board of Directors and 
Board of Commissioners in 2017 is as follows:

Remuneration of the Board of Directors and Board of 
Commissioners

Remuneration of the Board of Directors and Board of 
Commissioners is determined by the shareholders at the Annual 
General Meeting of Shareholders.

Remuneration of the ZII Directors and Board of 
Commissioners 
The remuneration package for the Board of Directors and Board 
of Commissioners in 2017 is as follows:

Komite dibawah Dewan Komisaris

Untuk membantu efektifitas pelaksanaan fungsi pengawasan 
oleh Dewan Komisaris, ZII maupun ZTL telah membentuk sebuah 
komite dibawah Dewan Komisaris yang bekerja secara kolektif, 
yakni:

Komite Audit
Komite Audit bertanggung jawab untuk melakukan peninjauan 
atas Laporan Keuangan perusahaan, termasuk kelengkapan dan 
kewajaran dari laporan, meninjau pengawasan internal 
perusahaan, dan meninjau kinerja dari internal dan external 
audit. 

Selama tahun 2017, Komite Audit ZII dan ZTL mempunyai 
program kerja yang mencakup tinjauan aspek Keuangan, 
Pengendalian Internal Perusahaan, Internal Audit, Auditor 
Eksternal, aspek Legal dan Kepatuhan dan juga hal-hal lainnya 
diluar itu sebagaimana diperlukan dari waktu ke waktu.

Committees under the Board of Commissioners

In order to assist the effective implementation of the supervision 
function by the Board of Commissioners, both ZII and ZTL have 
established committees under Board of Commissioners which work 
collectively, as follows:   

Audit Committee
The Audit Committee is responsible for reviewing Company’s 
Financial Report including the completeness and fairness of the 
report, reviewing the internal control of Company, and reviewing 
the performance of internal and external audit.

Throughout 2017, ZTL and ZII’s Audit Committee’s working 
program included conducting reviews of the Company’s Financial, 
Internal Control, Internal Audit, External Auditor, Legal and 
Compliance aspects and other matters as required from time to 
time.

Jumlah Remunerasi 
perorang dalam 1 tahun

> Rp. 1 M

< Rp. 1 M

Jumlah
Direksi

5

-

Jumlah 
Komisaris

-

3

Remuneration for one 

personnel in 1 year

> IDR 1 Billion

< IDR 1 Billion

Number of 

Directors

5

-

Number of 

Commisioners

-

3

Sesuai dengan ketentuan POJK tersebut, Zurich telah melaporkan 
Laporan Hasil Penilaian Profil Risiko Terintegrasi untuk tahun 2017 
kepada OJK dengan tingkat risiko terintegrasi secara keseluruhan 
adalah “Rendah”. Ini menunjukkan bahwa Konglomerasi 
Keuangan kedua Perusahaan dalam kondisi baik, dan sangat kecil 
kemungkinan bagi Perusahaan untuk gagal dalam memenuhi 
kewajibannya kepada para pemegang polis, maupun kepada pihak 
pemangku kepentingan lainnya.

Sebagai konglomerasi keuangan sejenis sebagaimana tercantum 
dalam pasal 32 POJK Nomor 17/POJK.03/2014, maka Laporan 
Profil Risiko Terintegrasi Konglomerasi Keuangan Zurich di Indonesia 
dinilai dengan mengacu kepada POJK Nomor 17/POJK.03/2014 
Tentang Penilaian Tingkat Risiko Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank 
dimana komponen utama dari risiko terintegrasi adalah sebagai 
berikut:

1) Risiko Kepengurusan
Risiko kepengurusan adalah potensi kegagalan Perusahaan dalam 
memelihara komposisi terbaik atas Dewan Komisaris dan Dewan 
Direksi yang memiliki kompetensi dan berintegritas tinggi.

Perusahaan memitigasi risiko kepengurusan dengan memastikan 
bahwa seluruh Dewan Direksi dan Dewan Komisaris memiliki 
nilai kepemimpinan, kompetensi dan integritas yang mumpuni, 
serta telah lulus dari uji kelayakan dan kepatutan (fit & proper 
test). Komposisi, proses seleksi, dan penunjukan telah dilakukan 
sesuai dengan kebutuhan Perusahaan serta memenuhi peraturan 
yang berlaku.

2) Risiko Tata Kelola
Risiko tata kelola adalah potensi kegagalan Perusahaan dalam 
menerapkan sistem tata kelola yang baik (Good Corporate 
Governance/ GCG) dan kurang memadainya sistem pengendalian 
internal.

Perusahaan telah melaksanakan prinsip-prinsip GCG secara 
memadai  dengan mengikuti dan melaksanakan persyaratan 
dalam Tata Kelola Perusahaan seperti yang tercantum di dalam 
POJK No. 2/POJK.05/2014 tentang Tata Kelola Perusahaan untuk 
Perusahaan Asuransi. Berkaitan dengan peraturan tersebut, 
Perusahaan telah mengirimkan Laporan Penerapan Tata Kelola 
Perusahaan dalam self assessment GCG kepada OJK secara 
berkala.

Prinsip-prinsip dalam GCG telah dilaksanakan diseluruh lapisan 
Perusahaan, seperti transparansi/ keterbukaan, akuntabilitas, 
tanggung jawab, independensi, dan keadilan. Perusahaan juga 
melaksanakan prinsip manajemen risiko dengan sangat baik 
yang dibuktikan dengan adanya Satuan Kerja Manajemen Risiko, 
Komite Pemantau Risiko yang diketuai oleh Komisaris Independen, 
pengimplementasian praktik manajemen risiko, dan pelaksanaan 
program pengembangan budaya manajemen risiko diseluruh 
lapisan Perusahaan.

Jumlah Remunerasi 
perorang dalam 1 tahun

> Rp. 1 M

< Rp. 1 M

Jumlah
Direksi

4

-

Jumlah 
Komisaris

-

3

Remuneration for one 

personnel in 1 year

> IDR 1 Billion

< IDR 1 Billion

Number of 

Directors

4

-

Number of 

Commisioners

-

3
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3) Risiko Strategi
Risiko strategi adalah potensi kegagalan Perusahaan dalam 
memenuhi kewajibannya kepada pemegang polis/nasabah akibat 
kegagalan dalam melakukan perencanaan dan pelaksanaan 
strategi, pengambilan keputusan bisnis, dan/atau kurang 
responsifnya Perusahaan terhadap perubahan eksternal.

Perusahaan telah menyesuaikan rencana strategis dengan visi & 
misi, kecukupan internal, dan posisi strategis di industri. Untuk 
mengendalikan risiko strategi, Perusahaan secara memadai 
menjalankan proses formulasi, penerapan, dan pengawasan 
serta selalu berupaya untuk meningkatkan kemampuan 
organisasi, dan sumber daya manusia yang dimiliki sebagai 
penunjang dalam mencapai tujuan strategis Perusahaan.

4) Risiko Operasional
Risiko operasional adalah potensi kegagalan Perusahaan dalam 
merealisasikan kewajiban yang dijanjikan kepada 
tertanggung/pemegang polis akibat ketidaklayakan atau 
kegagalan proses internal, manusia, sistem teknologi informasi 
dan/atau adanya kejadian-kejadian yang berasal dari eksternal 
Perusahaan.

Perusahaan senantiasa berusaha untuk mengendalikan dan 
mengawasi risiko operasional melalui perbaikan yang 
berkelanjutan dan berkesinambungan. Perusahaan telah memiliki 
kebijakan dan prosedur kerja yang memadai. Seluruh infrastruktur, 
sistem, dan aplikasi yang digunakan telah memadai, dan 
dipelihara dengan baik. Perusahaan juga menggunakan jasa 
pihak ketiga untuk membantu kegiatan operasional dimana 
pengelolaan pihak ketiga diatur dalam prosedur internal 
Perusahaan. Perusahaan memiliki rencana keberlangsungan 
usaha, dan pemulihan atas bencana yang memadai  dan telah 
dilakukan uji coba atas rencana tersebut pada tahun 2017 dengan 
hasil  yang memuaskan. Selain itu, Perusahaan secara 
berkelanjutan mengelola dan mengembangkan sumber daya 
manusia yang dimilikinya.  

5) Risiko Aset dan Liabilitas
Risiko aset dan liabilitas adalah potensi kegagalan dalam 
pengelolaan aset dan pengelolaan liabilitas Perusahaan, yang 
menimbulkan kekurangan dana dalam memenuhi kewajiban 
Perusahaan kepada pemegang polis.

Perusahaan menganut strategi investasi yang konservatif. Dalam 
hal ini, Perusahaan mengelola, menilai, dan mengawasi posisi 
aset dan liabilitas dengan sangat memadai untuk mengurangi 
adanya risko ketidaksesuaian antara aset dan liabilitas.  Perusahaan 
secara berkala mengadakan Rapat Komite Asset Liabilitas dan 
Investasi (Asset Liabilty Management and Investment Committee/ 
ALMIC) untuk memantau risiko, posisi aset, dan liabilitas 
Perusahaan  yang diawasi secara langsung oleh Dewan Direksi.

6) Risiko Asuransi
Risiko asuransi adalah potensi kegagalan Perusahaan memenuhi 
kewajiban kepada pemegang polis sebagai akibat dari 
ketidakcukupan proses seleksi risiko (underwriting), penetapan 
premi (pricing), penggunaan reasuransi dan/atau penanganan 
klaim.

Perusahaan cenderung memiliki produk asuransi yang bersifat 
short-tail dan short-term untuk asuransi kerugian, serta medium 
hingga long-term untuk produk asuransi jiwa. Perusahaan 
memiliki diversifikasi risiko pada portofolio bisnisnya, dan telah 
memiliki struktur reasuransi yang memadai.

Perusahaan memiliki struktur, prosedur, dan pedoman yang 
terpisah atas fungsi underwriting, klaim, dan manajemen 
reasuransi. Perusahaan memiliki Komite Pengembangan Produk 
yang berfungsi untuk memantau proses pengembangan produk 
termasuk desain produk, dan penetapan premi, serta untuk 
memonitor risiko asuransi secara berkala.

7) Risiko Dukungan Dana dan Permodalan
Risiko dukungan dana dan permodalan adalah potensi kegagalan 
akibat ketidakcukupan dana Perusahaan dikarenakan 
kerugian-kerugian tak terduga yang disebabkan oleh antara lain 
meningkatnya rasio klaim di luar perkiraan, hasil investasi yang 
buruk, maupun hal yang tak terduga lainnya.

Perusahaan senantiasa menjaga posisi modalnya agar tetap 
berada di atas ketentuan minimum, dan target internal sesuai 
dengan ketentuan yang tertuang dalam Risk Appetite Statement 
Perusahaan dimana target internal Perusahaan ditetapkan lebih 
tinggi dari peraturan yang berlaku. Perusahaan mengawasi posisi 
modal secara berkala dan memiliki mekanisme penambahan 
modal dari Perusahaan induk/Grup apabila diperlukan.

8) Risiko Transaksi Intra-Grup
Risiko transaksi intra-grup adalah potensi kegagalan akibat 
ketergantungan suatu entitas baik secara langsung maupun tidak 
langsung terhadap entitas lainnya di dalam satu Konglomerasi 
Keuangan dalam rangka pemenuhan kewajiban perjanjian tertulis 
maupun perjanjian tidak tertulis, baik yang diikuti perpindahan 
dana dan/atau tidak diikuti perpindahan dana.

Grup Konglomerasi Keuangan Zurich di Indonesia terdiri dari dua 
Perusahaan asuransi yang masing-masing berdiri  sendiri dimana 
saham mayoritasnya dimiliki oleh Zurich Insurance Group (ZIG), 
dan sebagian lagi dimiliki oleh mitra lokal yang berbeda.

Kedua Perusahaan memiliki satu perjanjian transaksi intra grup 
mengenai pemanfaatan infrastruktur nomor Call Center bersama 
dengan tujuan memberikan kemudahan bagi nasabah kedua 
Perusahaan di Indonesia.

Sesuai dengan ketentuan POJK tersebut, Zurich telah melaporkan 
Laporan Hasil Penilaian Profil Risiko Terintegrasi untuk tahun 2017 
kepada OJK dengan tingkat risiko terintegrasi secara keseluruhan 
adalah “Rendah”. Ini menunjukkan bahwa Konglomerasi 
Keuangan kedua Perusahaan dalam kondisi baik, dan sangat kecil 
kemungkinan bagi Perusahaan untuk gagal dalam memenuhi 
kewajibannya kepada para pemegang polis, maupun kepada pihak 
pemangku kepentingan lainnya.

Sebagai konglomerasi keuangan sejenis sebagaimana tercantum 
dalam pasal 32 POJK Nomor 17/POJK.03/2014, maka Laporan 
Profil Risiko Terintegrasi Konglomerasi Keuangan Zurich di Indonesia 
dinilai dengan mengacu kepada POJK Nomor 17/POJK.03/2014 
Tentang Penilaian Tingkat Risiko Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank 
dimana komponen utama dari risiko terintegrasi adalah sebagai 
berikut:

1) Risiko Kepengurusan
Risiko kepengurusan adalah potensi kegagalan Perusahaan dalam 
memelihara komposisi terbaik atas Dewan Komisaris dan Dewan 
Direksi yang memiliki kompetensi dan berintegritas tinggi.

Perusahaan memitigasi risiko kepengurusan dengan memastikan 
bahwa seluruh Dewan Direksi dan Dewan Komisaris memiliki 
nilai kepemimpinan, kompetensi dan integritas yang mumpuni, 
serta telah lulus dari uji kelayakan dan kepatutan (fit & proper 
test). Komposisi, proses seleksi, dan penunjukan telah dilakukan 
sesuai dengan kebutuhan Perusahaan serta memenuhi peraturan 
yang berlaku.

2) Risiko Tata Kelola
Risiko tata kelola adalah potensi kegagalan Perusahaan dalam 
menerapkan sistem tata kelola yang baik (Good Corporate 
Governance/ GCG) dan kurang memadainya sistem pengendalian 
internal.

Perusahaan telah melaksanakan prinsip-prinsip GCG secara 
memadai  dengan mengikuti dan melaksanakan persyaratan 
dalam Tata Kelola Perusahaan seperti yang tercantum di dalam 
POJK No. 2/POJK.05/2014 tentang Tata Kelola Perusahaan untuk 
Perusahaan Asuransi. Berkaitan dengan peraturan tersebut, 
Perusahaan telah mengirimkan Laporan Penerapan Tata Kelola 
Perusahaan dalam self assessment GCG kepada OJK secara 
berkala.

Prinsip-prinsip dalam GCG telah dilaksanakan diseluruh lapisan 
Perusahaan, seperti transparansi/ keterbukaan, akuntabilitas, 
tanggung jawab, independensi, dan keadilan. Perusahaan juga 
melaksanakan prinsip manajemen risiko dengan sangat baik 
yang dibuktikan dengan adanya Satuan Kerja Manajemen Risiko, 
Komite Pemantau Risiko yang diketuai oleh Komisaris Independen, 
pengimplementasian praktik manajemen risiko, dan pelaksanaan 
program pengembangan budaya manajemen risiko diseluruh 
lapisan Perusahaan.

Bersama dengan pihak Manajemen, melakukan peninjauan 
tahunan atas kewajaran tanggung jawab Aktuaria dan 
manajer investasi serta stress testing atas cadangan dan 
topik terkait lainnya.

•

Menerima dan meninjau laporan berkala dari fungsi 
manajemen risiko dan menilai apakah semua masalah yang 
terkait dengan manajemen risiko dan pengendalian yang 
terkait telah ditangani secara sesuai pada waktu yang tepat.
Memastikan ketersediaan proses yang memadai dan tepat 
untuk melakukan identifikasi risiko bisnis dan mitigasi.

•

•

Meninjau rencana, kegiatan, organisasi, dan kualitas fungsi 
manajemen risiko Perusahaan serta kesesuaian dengan Zurich 
Risk Policy.
Meninjau laporan resiko secara berkala untuk Perusahaan, 
termasuk profil risiko berdasarkan jenis risiko, masalah risiko 
dan mitigasinya.
Meninjau tata kelola dan kontrol atas proses bisnis yang 
utama.

•

•

•

Together with Management, holding an annual review of the 
fariness of the Actuary’s and investment manager’s 
responsibilities as well as  stress testing the reserves and other 
relevant topics.

•

To receive and review periodic reports from the risk 
management function and to assess whether all material 
issues related to risk management and control have been 
appropriately addressed by Management in a timely manner. 
To ensure that adequate and appropriate processes are in 
place for business risk identification and mitigation.

•

•

Review the plans, activities, organization, and quality of the 
risk management function of the Company as well as 
compliance with the Zurich Risk Policy. 
Review periodic risk reports for the Company, including risk 
profiles by type of risk, risk issues and their mitigation.
Review governance and controls over critical business 
processes.

•

•

•

Susunan Komite Audit ZII
Keanggotaan komite terdiri dari satu Komisaris Independen (ketua), 
dan 2 (dua) anggota komisaris lainnya. Ketua dan anggota Komite 
Audit memiliki pengalaman dan keahlian di bidang audit, 
menajemen risiko keuangan, akuntansi dan/atau hukum dan 
perasuransian.

Susunan Komite Audit ZTL
Keanggotaan komite terdiri dari satu Komisaris Independen (ketua), 
dan 3 (tiga) anggota komisaris lainnya. Ketua dan anggota Komite 
Audit memiliki pengalaman dan keahlian di bidang audit, 
menajemen risiko keuangan, akuntansi dan/atau hukum dan 
perasuransian.

Rapat Komite Audit ZII
Sepanjang tahun 2017, Komite Audit ZII telah menyelenggarakan 
pertemuan tatap muka (fisik) 4 (empat) kali pada tanggal 16 
Februari 2017, 15 Agustus 2017, 10 Oktober 2017, dan 12 
Desember 2017. Pertemuan-pertemuan lainnya diadakan melalui 
keputusan sirkuler sebanyak 8 (delapan) kali. 

Rapat Komite Audit ZTL
Sepanjang tahun 2017, Komite Audit ZTL telah menyelenggarakan 
pertemuan tatap muka (fisik) 4 (empat) kali pada tanggal 24 Maret 
2017, 16 Juni 2017, 29 September 2017, dan 15 Desember 2017. 
Pertemuan-pertemuan lainnya diadakan melalui keputusan sirkuler 
sebanyak 8 (delapan) kali. 

Komite Manajemen Risiko

Komite Manajemen Risiko ZII dan ZTL memiliki tanggung jawab 
dalam berbagai bidang sebagai berikut:

a. Keuangan 

b. Pengendalian Internal 

c. Tata Kelola dan Manajemen Risiko 

ZII Audit Committee 
ZII Audit Committee consists of an Independent Commissioner 
(the Chairman) and 2 (two) other members. The Chairman and 
the Committee members have experience and expertise in the 
fields of audit, risk management, finance, accounting, law and 
insurance.

ZTL Audit Committee 
The Audit Committee consists of an Independent Commissioner 
(the Chairman) and 3 (three) other commissioners. The 
Chairman and the Committee members have experience and 
expertise in the fields of audit, risk management, finance, 
accounting and/or law and insurance.

ZII Audit Committee Meetings
During 2017, The ZII Audit Committee conducted 4 (four) 
face-to-face (physical) meetings on 16 February 2017, 15 
August 2017, 10 October 2017, and 12 December 2017. Other 
meetings were conducted through circular resolutions 
amounting to 8 (eight) times.

ZTL Audit Committee Meetings
During 2017, Audit Committee conducted 4 (four) face-to-face 
(physical) meetings on 24 March 2017, 16 June 2017, 29 
September 2017, and 15 December 2017. Other meetings were 
conducted through circular resolutions amounting to 8 (eight) 
times. 

Komite Manajemen Risiko

The ZII and ZTL Risk Management Committee has 
responsibilities in various fields as follows:

a. Finance

b. Internal Control

c. Governance and Risk Management
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3) Risiko Strategi
Risiko strategi adalah potensi kegagalan Perusahaan dalam 
memenuhi kewajibannya kepada pemegang polis/nasabah akibat 
kegagalan dalam melakukan perencanaan dan pelaksanaan 
strategi, pengambilan keputusan bisnis, dan/atau kurang 
responsifnya Perusahaan terhadap perubahan eksternal.

Perusahaan telah menyesuaikan rencana strategis dengan visi & 
misi, kecukupan internal, dan posisi strategis di industri. Untuk 
mengendalikan risiko strategi, Perusahaan secara memadai 
menjalankan proses formulasi, penerapan, dan pengawasan 
serta selalu berupaya untuk meningkatkan kemampuan 
organisasi, dan sumber daya manusia yang dimiliki sebagai 
penunjang dalam mencapai tujuan strategis Perusahaan.

4) Risiko Operasional
Risiko operasional adalah potensi kegagalan Perusahaan dalam 
merealisasikan kewajiban yang dijanjikan kepada 
tertanggung/pemegang polis akibat ketidaklayakan atau 
kegagalan proses internal, manusia, sistem teknologi informasi 
dan/atau adanya kejadian-kejadian yang berasal dari eksternal 
Perusahaan.

Perusahaan senantiasa berusaha untuk mengendalikan dan 
mengawasi risiko operasional melalui perbaikan yang 
berkelanjutan dan berkesinambungan. Perusahaan telah memiliki 
kebijakan dan prosedur kerja yang memadai. Seluruh infrastruktur, 
sistem, dan aplikasi yang digunakan telah memadai, dan 
dipelihara dengan baik. Perusahaan juga menggunakan jasa 
pihak ketiga untuk membantu kegiatan operasional dimana 
pengelolaan pihak ketiga diatur dalam prosedur internal 
Perusahaan. Perusahaan memiliki rencana keberlangsungan 
usaha, dan pemulihan atas bencana yang memadai  dan telah 
dilakukan uji coba atas rencana tersebut pada tahun 2017 dengan 
hasil  yang memuaskan. Selain itu, Perusahaan secara 
berkelanjutan mengelola dan mengembangkan sumber daya 
manusia yang dimilikinya.  

5) Risiko Aset dan Liabilitas
Risiko aset dan liabilitas adalah potensi kegagalan dalam 
pengelolaan aset dan pengelolaan liabilitas Perusahaan, yang 
menimbulkan kekurangan dana dalam memenuhi kewajiban 
Perusahaan kepada pemegang polis.

Perusahaan menganut strategi investasi yang konservatif. Dalam 
hal ini, Perusahaan mengelola, menilai, dan mengawasi posisi 
aset dan liabilitas dengan sangat memadai untuk mengurangi 
adanya risko ketidaksesuaian antara aset dan liabilitas.  Perusahaan 
secara berkala mengadakan Rapat Komite Asset Liabilitas dan 
Investasi (Asset Liabilty Management and Investment Committee/ 
ALMIC) untuk memantau risiko, posisi aset, dan liabilitas 
Perusahaan  yang diawasi secara langsung oleh Dewan Direksi.

6) Risiko Asuransi
Risiko asuransi adalah potensi kegagalan Perusahaan memenuhi 
kewajiban kepada pemegang polis sebagai akibat dari 
ketidakcukupan proses seleksi risiko (underwriting), penetapan 
premi (pricing), penggunaan reasuransi dan/atau penanganan 
klaim.

Perusahaan cenderung memiliki produk asuransi yang bersifat 
short-tail dan short-term untuk asuransi kerugian, serta medium 
hingga long-term untuk produk asuransi jiwa. Perusahaan 
memiliki diversifikasi risiko pada portofolio bisnisnya, dan telah 
memiliki struktur reasuransi yang memadai.

Perusahaan memiliki struktur, prosedur, dan pedoman yang 
terpisah atas fungsi underwriting, klaim, dan manajemen 
reasuransi. Perusahaan memiliki Komite Pengembangan Produk 
yang berfungsi untuk memantau proses pengembangan produk 
termasuk desain produk, dan penetapan premi, serta untuk 
memonitor risiko asuransi secara berkala.

7) Risiko Dukungan Dana dan Permodalan
Risiko dukungan dana dan permodalan adalah potensi kegagalan 
akibat ketidakcukupan dana Perusahaan dikarenakan 
kerugian-kerugian tak terduga yang disebabkan oleh antara lain 
meningkatnya rasio klaim di luar perkiraan, hasil investasi yang 
buruk, maupun hal yang tak terduga lainnya.

Perusahaan senantiasa menjaga posisi modalnya agar tetap 
berada di atas ketentuan minimum, dan target internal sesuai 
dengan ketentuan yang tertuang dalam Risk Appetite Statement 
Perusahaan dimana target internal Perusahaan ditetapkan lebih 
tinggi dari peraturan yang berlaku. Perusahaan mengawasi posisi 
modal secara berkala dan memiliki mekanisme penambahan 
modal dari Perusahaan induk/Grup apabila diperlukan.

8) Risiko Transaksi Intra-Grup
Risiko transaksi intra-grup adalah potensi kegagalan akibat 
ketergantungan suatu entitas baik secara langsung maupun tidak 
langsung terhadap entitas lainnya di dalam satu Konglomerasi 
Keuangan dalam rangka pemenuhan kewajiban perjanjian tertulis 
maupun perjanjian tidak tertulis, baik yang diikuti perpindahan 
dana dan/atau tidak diikuti perpindahan dana.

Grup Konglomerasi Keuangan Zurich di Indonesia terdiri dari dua 
Perusahaan asuransi yang masing-masing berdiri  sendiri dimana 
saham mayoritasnya dimiliki oleh Zurich Insurance Group (ZIG), 
dan sebagian lagi dimiliki oleh mitra lokal yang berbeda.

Kedua Perusahaan memiliki satu perjanjian transaksi intra grup 
mengenai pemanfaatan infrastruktur nomor Call Center bersama 
dengan tujuan memberikan kemudahan bagi nasabah kedua 
Perusahaan di Indonesia.

Sesuai dengan ketentuan POJK tersebut, Zurich telah melaporkan 
Laporan Hasil Penilaian Profil Risiko Terintegrasi untuk tahun 2017 
kepada OJK dengan tingkat risiko terintegrasi secara keseluruhan 
adalah “Rendah”. Ini menunjukkan bahwa Konglomerasi 
Keuangan kedua Perusahaan dalam kondisi baik, dan sangat kecil 
kemungkinan bagi Perusahaan untuk gagal dalam memenuhi 
kewajibannya kepada para pemegang polis, maupun kepada pihak 
pemangku kepentingan lainnya.

Sebagai konglomerasi keuangan sejenis sebagaimana tercantum 
dalam pasal 32 POJK Nomor 17/POJK.03/2014, maka Laporan 
Profil Risiko Terintegrasi Konglomerasi Keuangan Zurich di Indonesia 
dinilai dengan mengacu kepada POJK Nomor 17/POJK.03/2014 
Tentang Penilaian Tingkat Risiko Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank 
dimana komponen utama dari risiko terintegrasi adalah sebagai 
berikut:

1) Risiko Kepengurusan
Risiko kepengurusan adalah potensi kegagalan Perusahaan dalam 
memelihara komposisi terbaik atas Dewan Komisaris dan Dewan 
Direksi yang memiliki kompetensi dan berintegritas tinggi.

Perusahaan memitigasi risiko kepengurusan dengan memastikan 
bahwa seluruh Dewan Direksi dan Dewan Komisaris memiliki 
nilai kepemimpinan, kompetensi dan integritas yang mumpuni, 
serta telah lulus dari uji kelayakan dan kepatutan (fit & proper 
test). Komposisi, proses seleksi, dan penunjukan telah dilakukan 
sesuai dengan kebutuhan Perusahaan serta memenuhi peraturan 
yang berlaku.

2) Risiko Tata Kelola
Risiko tata kelola adalah potensi kegagalan Perusahaan dalam 
menerapkan sistem tata kelola yang baik (Good Corporate 
Governance/ GCG) dan kurang memadainya sistem pengendalian 
internal.

Perusahaan telah melaksanakan prinsip-prinsip GCG secara 
memadai  dengan mengikuti dan melaksanakan persyaratan 
dalam Tata Kelola Perusahaan seperti yang tercantum di dalam 
POJK No. 2/POJK.05/2014 tentang Tata Kelola Perusahaan untuk 
Perusahaan Asuransi. Berkaitan dengan peraturan tersebut, 
Perusahaan telah mengirimkan Laporan Penerapan Tata Kelola 
Perusahaan dalam self assessment GCG kepada OJK secara 
berkala.

Prinsip-prinsip dalam GCG telah dilaksanakan diseluruh lapisan 
Perusahaan, seperti transparansi/ keterbukaan, akuntabilitas, 
tanggung jawab, independensi, dan keadilan. Perusahaan juga 
melaksanakan prinsip manajemen risiko dengan sangat baik 
yang dibuktikan dengan adanya Satuan Kerja Manajemen Risiko, 
Komite Pemantau Risiko yang diketuai oleh Komisaris Independen, 
pengimplementasian praktik manajemen risiko, dan pelaksanaan 
program pengembangan budaya manajemen risiko diseluruh 
lapisan Perusahaan.

•

d. Kepatuhan  

e. Masalah lainnya

Selama tahun 2017, Komite Risiko ini berperan dalam melakukan 
pengawasan dan pemantauan atas tindakan terkait manajemen 
risiko yang dilakukan oleh pihak manajemen dalam hal 
penyusunan, pengembangan, dan pengimplementasian 
manajemen risiko berdasarkan prinsip tata kelola yang sesuai. 

Susunan Keanggotaan Komite Manajemen Risiko ZII

Keanggotaan Komite Manajemen Risiko ZII terdiri dari Komisaris 
Independen (ketua), dan 3 (tiga) anggota lainnya. Ketua dan 
anggota Komite Manajemen Risiko memiliki pengalaman dan 
keahlian di bidang manajemen risiko atau aktuaria, keuangan, 
ekonomi dan asuransi.

Susunan Keanggotaan Komite Manajemen Risiko ZTL

Keanggotaan Komite Manajemen Risiko ZTL terdiri dari: Komisaris 
Independen (ketua), dan 3 (tiga) anggota komisaris lainnya. Ketua 
dan anggota Komite Manajemen Risiko memiliki pengalaman dan 
keahlian di bidang manajemen risiko atau aktuaria, keuangan, 
ekonomi dan asuransi.

Rapat Komite Risiko ZII
Untuk melaksanakan tujuan dan peran tersebut, sepanjang tahun 
2017, Komite Manajemen Risiko telah menyelenggarakan 
pertemuan tatap muka (fisik) 4 (empat) kali pada tanggal 16 
Februari 2017, 15 Agustus 2017, 10 Oktober 2017, dan 12 
Desember 2017. Pertemuan-pertemuan lainnya diadakan melalui 
keputusan sirkuler  sebanyak 8 (delapan) kali. 

Rapat Komite Risiko ZTL
Untuk melaksanakan tujuan dan peran tersebut, sepanjang tahun 2017, 
Komite Manajemen Risiko ZTL telah menyelenggarakan pertemuan tatap 
muka (fisik) 4 (empat) kali pada tanggal 24 Maret 2017, 16 Juni 2017, 
29 September 2017. Pertemuan-pertemuan lainnya diadakan melalui 
keputusan sirkuler  sebanyak 8 (delapan) kali.

•

•

•

Mengulas dan menilai keandalan dan kecukupan manajemen 
dan melaporkannya kepada Dewan Komisaris.
Menginformasikan kepada Dewan Komisaris tentang 
perkembangan yang signifikan dalam rangka melakukan 
tugas di atas.
Mengulas kinerja, Piagam dan aturan Komite Risiko setiap 
tahunnya.

•

•

•

Melaporkan semua penipuan internal dan eksternal.
Mengulas perkembangan peraturan yang terbaru dan atau 
trend-trend industri dan akibatnya terhadap Perusahaan.
Melaporkan adanya kasus-kasus hukum yang menimpa 
Perusahaan dan  bila Perusahaan menerima peringatan atau  
sanksi-sanksi  lain dari regulator.

•
•

•

To review and assess the reliability and adequacy of the 
Management and to report on it to the Board.
Inform the Board of Commissioners of any significant 
developments in the course of performing the above duties.
Review the Risk Committee performance, Charter and rules 
on an annual basis.

•

•

•

Report all internal and external fraud.
Provide new regulatory updates and industry trends and 
the impact to the Company.
Report on legal cases within Company and any 
regulatory warning or penalties given to the Company.

•
•

•

•Melaporkan kejadian kerugian operasional yang melebihi 
Rp 6,5 Miliar (ambang batas ini akan ditinjau setiap tahun).

Report operational losses that exceed IDR 6.5 Billion (this 
threshold is to be reviewed annually).

d. Compliance

e. Other Matters

Throughout 2017, the Committee’s role was to oversee and 
supervise actions by the management in relation to risk 
management, with regard to preparing, development and 
implementation of risk management based on the appropriate 
corporate governance principles.

ZII Risk Management Committee Membership 
Composition
The ZII Risk Committee consists of an Independent 
Commissioner (Chairman) and 3 (three) other members. The 
Chairman and the members of Risk Management Committee 
have experience and expertise in risk management or actuarial 
matters, finance, economics and insurance.

ZTL Risk Management Committee Membership 
Composition
The ZTL Risk Management Committee consists of an 
Independent Commissioner (Chairman) and 3 (three) other 
commissioners as members. The Chairman and the members of 
Risk Management Committee have experience and expertise in 
risk management or actuarial matters, finance, economics and 
insurance.

ZII Risk Committee Meetings
To carry out its purpose and role, during  2017, the Risk 
Management Committee conducted 4 (four) face-to-face 
(physical) meetings on 16 February 2017, 15 August 2017, 10 
October 2017, and 12 December 2017, and released 8 (eight) 
circular resolutions.

ZTL Risk Committee Meetings
To carry out its purpose and role, during 2017, The ZTL Risk 
Management Committee conducted 4 (four) face-to-face 
(physical) meetings on 24 March 2017, 16 June 2017, 29 
September 2017, and 15 December 2017, and released 8 
(eight) circular resolutions. 
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3) Risiko Strategi
Risiko strategi adalah potensi kegagalan Perusahaan dalam 
memenuhi kewajibannya kepada pemegang polis/nasabah akibat 
kegagalan dalam melakukan perencanaan dan pelaksanaan 
strategi, pengambilan keputusan bisnis, dan/atau kurang 
responsifnya Perusahaan terhadap perubahan eksternal.

Perusahaan telah menyesuaikan rencana strategis dengan visi & 
misi, kecukupan internal, dan posisi strategis di industri. Untuk 
mengendalikan risiko strategi, Perusahaan secara memadai 
menjalankan proses formulasi, penerapan, dan pengawasan 
serta selalu berupaya untuk meningkatkan kemampuan 
organisasi, dan sumber daya manusia yang dimiliki sebagai 
penunjang dalam mencapai tujuan strategis Perusahaan.

4) Risiko Operasional
Risiko operasional adalah potensi kegagalan Perusahaan dalam 
merealisasikan kewajiban yang dijanjikan kepada 
tertanggung/pemegang polis akibat ketidaklayakan atau 
kegagalan proses internal, manusia, sistem teknologi informasi 
dan/atau adanya kejadian-kejadian yang berasal dari eksternal 
Perusahaan.

Perusahaan senantiasa berusaha untuk mengendalikan dan 
mengawasi risiko operasional melalui perbaikan yang 
berkelanjutan dan berkesinambungan. Perusahaan telah memiliki 
kebijakan dan prosedur kerja yang memadai. Seluruh infrastruktur, 
sistem, dan aplikasi yang digunakan telah memadai, dan 
dipelihara dengan baik. Perusahaan juga menggunakan jasa 
pihak ketiga untuk membantu kegiatan operasional dimana 
pengelolaan pihak ketiga diatur dalam prosedur internal 
Perusahaan. Perusahaan memiliki rencana keberlangsungan 
usaha, dan pemulihan atas bencana yang memadai  dan telah 
dilakukan uji coba atas rencana tersebut pada tahun 2017 dengan 
hasil  yang memuaskan. Selain itu, Perusahaan secara 
berkelanjutan mengelola dan mengembangkan sumber daya 
manusia yang dimilikinya.  

5) Risiko Aset dan Liabilitas
Risiko aset dan liabilitas adalah potensi kegagalan dalam 
pengelolaan aset dan pengelolaan liabilitas Perusahaan, yang 
menimbulkan kekurangan dana dalam memenuhi kewajiban 
Perusahaan kepada pemegang polis.

Perusahaan menganut strategi investasi yang konservatif. Dalam 
hal ini, Perusahaan mengelola, menilai, dan mengawasi posisi 
aset dan liabilitas dengan sangat memadai untuk mengurangi 
adanya risko ketidaksesuaian antara aset dan liabilitas.  Perusahaan 
secara berkala mengadakan Rapat Komite Asset Liabilitas dan 
Investasi (Asset Liabilty Management and Investment Committee/ 
ALMIC) untuk memantau risiko, posisi aset, dan liabilitas 
Perusahaan  yang diawasi secara langsung oleh Dewan Direksi.

6) Risiko Asuransi
Risiko asuransi adalah potensi kegagalan Perusahaan memenuhi 
kewajiban kepada pemegang polis sebagai akibat dari 
ketidakcukupan proses seleksi risiko (underwriting), penetapan 
premi (pricing), penggunaan reasuransi dan/atau penanganan 
klaim.

Perusahaan cenderung memiliki produk asuransi yang bersifat 
short-tail dan short-term untuk asuransi kerugian, serta medium 
hingga long-term untuk produk asuransi jiwa. Perusahaan 
memiliki diversifikasi risiko pada portofolio bisnisnya, dan telah 
memiliki struktur reasuransi yang memadai.

Perusahaan memiliki struktur, prosedur, dan pedoman yang 
terpisah atas fungsi underwriting, klaim, dan manajemen 
reasuransi. Perusahaan memiliki Komite Pengembangan Produk 
yang berfungsi untuk memantau proses pengembangan produk 
termasuk desain produk, dan penetapan premi, serta untuk 
memonitor risiko asuransi secara berkala.

7) Risiko Dukungan Dana dan Permodalan
Risiko dukungan dana dan permodalan adalah potensi kegagalan 
akibat ketidakcukupan dana Perusahaan dikarenakan 
kerugian-kerugian tak terduga yang disebabkan oleh antara lain 
meningkatnya rasio klaim di luar perkiraan, hasil investasi yang 
buruk, maupun hal yang tak terduga lainnya.

Perusahaan senantiasa menjaga posisi modalnya agar tetap 
berada di atas ketentuan minimum, dan target internal sesuai 
dengan ketentuan yang tertuang dalam Risk Appetite Statement 
Perusahaan dimana target internal Perusahaan ditetapkan lebih 
tinggi dari peraturan yang berlaku. Perusahaan mengawasi posisi 
modal secara berkala dan memiliki mekanisme penambahan 
modal dari Perusahaan induk/Grup apabila diperlukan.

8) Risiko Transaksi Intra-Grup
Risiko transaksi intra-grup adalah potensi kegagalan akibat 
ketergantungan suatu entitas baik secara langsung maupun tidak 
langsung terhadap entitas lainnya di dalam satu Konglomerasi 
Keuangan dalam rangka pemenuhan kewajiban perjanjian tertulis 
maupun perjanjian tidak tertulis, baik yang diikuti perpindahan 
dana dan/atau tidak diikuti perpindahan dana.

Grup Konglomerasi Keuangan Zurich di Indonesia terdiri dari dua 
Perusahaan asuransi yang masing-masing berdiri  sendiri dimana 
saham mayoritasnya dimiliki oleh Zurich Insurance Group (ZIG), 
dan sebagian lagi dimiliki oleh mitra lokal yang berbeda.

Kedua Perusahaan memiliki satu perjanjian transaksi intra grup 
mengenai pemanfaatan infrastruktur nomor Call Center bersama 
dengan tujuan memberikan kemudahan bagi nasabah kedua 
Perusahaan di Indonesia.

Kegiatan Komite ALMIC ZTL di tahun 2017
Sepanjang tahun 2017, Komite ZTL ALMIC telah 
menyelenggarakan rapat sebanyak 2 (dua) kali. Pada dasarnya 
program kerja ALMIC adalah melakukan peninjauan atas rencana 
investasi dari satuan kerja investasi dan penentuan strategi, 
pengawasan aplikasi dan menentukan arah investasi selanjutnya 
sesuai dengan kondisi pasar pada tahun 2017. Adapun setiap 
pelaksanaan dan realisasi dari program kerja dan rencana investasi 
dari satuan kerja investasi akan secara triwulanan di review untuk 
ditelaah oleh ALMIC. 

Komite Pengembangan Produk
Komite Pengembangan Produk di Perusahaan merupakan badan 
manajemen yang tujuan utamanya adalah untuk meninjau dan 
membuat rekomendasi untuk Presiden Direktur terkait hal yang 
berhubungan dengan produk baru, revisi produk dan menilai 
kesesuaian dan profitabilitas produk yang dijual, termasuk 
memastikan profil risiko yang sesuai. Berikut tugas dan tanggung 
jawab komite:

ZTL ALMIC Committee Activities in 2017
During 2017, the ZTL ALMIC Committee conducted 2 (two) 
meetings. The basic work program of ALMIC was to review the 
investment plan of the investment work unit and determine the 
strategy, monitor its application and determine the subsequent 
direction of investment in accordance with market conditions 
during 2017. The implementation and realization of the work 
program and investment plans of the investment work unit 
were also reviewed by ALMIC on a quarterly basis. 

Product Development Committee
The Product Development Committee is a management body 
whose main objectives are to review and give recommendations 
to the President Director on matters relating to new products, 
revisions to products and to assess the continuing suitability 
and profitability of products being sold, including ensuring a 
suitable risk profile. The duties and responsibilities of this 
committee are as follows:

Meninjau dan merekomendasikan  produk baru, untuk disetujui 
oleh Presiden Direktur.
Meninjau dan merekomendasikan produk yang direvisi untuk 
sementara atau permanen, untuk disetujui oleh Presiden 
Direktur.
Meninjau dan menyetujui kesesuaian dan profitabilitas semua 
produk yang dijual.
Membahas klaim/hasil yang sebenarnya terhadap klaim/hasil 
yang dieskpektasikan (dilakukan oleh Aktuaris Perusahaan 
setidaknya setahun sekali). Selain itu juga merumuskan dan 
mengawasi tindakan bisnis yang dihasilkan.

•

•

•

•

To review and recommend new products, for approval by the 
President Director.
To review and recommend products which have been 
temporarily or permanently revised, for approval by the 
President Director.
To review and approve the suitability and profitability of all 
products being sold.
To discuss claims/expected results (to be provided by 
Company’s Actuary at a minimum on an annual basis). In 
addition, to formulate and oversee the resulting business 
actions.

•

•

•

•

Sesuai dengan ketentuan POJK tersebut, Zurich telah melaporkan 
Laporan Hasil Penilaian Profil Risiko Terintegrasi untuk tahun 2017 
kepada OJK dengan tingkat risiko terintegrasi secara keseluruhan 
adalah “Rendah”. Ini menunjukkan bahwa Konglomerasi 
Keuangan kedua Perusahaan dalam kondisi baik, dan sangat kecil 
kemungkinan bagi Perusahaan untuk gagal dalam memenuhi 
kewajibannya kepada para pemegang polis, maupun kepada pihak 
pemangku kepentingan lainnya.

Sebagai konglomerasi keuangan sejenis sebagaimana tercantum 
dalam pasal 32 POJK Nomor 17/POJK.03/2014, maka Laporan 
Profil Risiko Terintegrasi Konglomerasi Keuangan Zurich di Indonesia 
dinilai dengan mengacu kepada POJK Nomor 17/POJK.03/2014 
Tentang Penilaian Tingkat Risiko Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank 
dimana komponen utama dari risiko terintegrasi adalah sebagai 
berikut:

1) Risiko Kepengurusan
Risiko kepengurusan adalah potensi kegagalan Perusahaan dalam 
memelihara komposisi terbaik atas Dewan Komisaris dan Dewan 
Direksi yang memiliki kompetensi dan berintegritas tinggi.

Perusahaan memitigasi risiko kepengurusan dengan memastikan 
bahwa seluruh Dewan Direksi dan Dewan Komisaris memiliki 
nilai kepemimpinan, kompetensi dan integritas yang mumpuni, 
serta telah lulus dari uji kelayakan dan kepatutan (fit & proper 
test). Komposisi, proses seleksi, dan penunjukan telah dilakukan 
sesuai dengan kebutuhan Perusahaan serta memenuhi peraturan 
yang berlaku.

2) Risiko Tata Kelola
Risiko tata kelola adalah potensi kegagalan Perusahaan dalam 
menerapkan sistem tata kelola yang baik (Good Corporate 
Governance/ GCG) dan kurang memadainya sistem pengendalian 
internal.

Perusahaan telah melaksanakan prinsip-prinsip GCG secara 
memadai  dengan mengikuti dan melaksanakan persyaratan 
dalam Tata Kelola Perusahaan seperti yang tercantum di dalam 
POJK No. 2/POJK.05/2014 tentang Tata Kelola Perusahaan untuk 
Perusahaan Asuransi. Berkaitan dengan peraturan tersebut, 
Perusahaan telah mengirimkan Laporan Penerapan Tata Kelola 
Perusahaan dalam self assessment GCG kepada OJK secara 
berkala.

Prinsip-prinsip dalam GCG telah dilaksanakan diseluruh lapisan 
Perusahaan, seperti transparansi/ keterbukaan, akuntabilitas, 
tanggung jawab, independensi, dan keadilan. Perusahaan juga 
melaksanakan prinsip manajemen risiko dengan sangat baik 
yang dibuktikan dengan adanya Satuan Kerja Manajemen Risiko, 
Komite Pemantau Risiko yang diketuai oleh Komisaris Independen, 
pengimplementasian praktik manajemen risiko, dan pelaksanaan 
program pengembangan budaya manajemen risiko diseluruh 
lapisan Perusahaan.

Memastikan bahwa agregat pasar dan risiko telah ditelaah 
dengan baik.
Memastikan bahwa profil kewajiban telah sesuai telah sesuai 
dengan profil aset Perusahaan.
Pengalokasian atas target aset yang ingin dicapai Perusahaan.
Melakukan identifikasi risiko investasi.
Berusaha tunduk pada peraturan yang berlaku dan selaras 
dengan kebijakan internal Perusahaan.

•

•

•
•
•

To ensure that the aggregate market and the risk has been assessed

To ensure that the obligation profile in accordance with the 
Company’s asset profile
Allocating the asset targets to be achieved by Company
To identify investment risk
Striving to comply with applicable regulations, in line with the 
Company’s internal policies.

•

•

•
•
•

Komite dibawah Direksi

Direksi bertanggung jawab penuh dalam menjalankan tugas dan 
fungsinya untuk kepentingan Perusahaan dalam mencapai Visi, 
Misi dan Nilai-nilai Perusahaan. Dalam menjalankan fungsi 

kepengurusan, Direksi dibantu oleh Komite dan satuan kerja yang 
dibentuk dalam Perusahaan. Komite yang dimaksud adalah:

ALMIC 
ALMIC atau Asset/Liability Management Investment Committee 
adalah komite yang mempunyai tugas utama untuk 
mempersiapkan dan mengambil keputusan terkait permasalahan 
yang berhubungan dengan manajemen investasi aset dari 
Perusahaan dengan tetap memperhitungkan utang/kewajiban 
dari Perusahaan. Berikut tugas dan tanggung jawab komite ALMIC:

Committees under the Board of Directors

The Board of Directors is accountable for conducting their duties and 
functions in the interests of the Company towards achieving the 
Company’s vision, mission and values of. In conducting its 
management duties, the Board of Directors is assisted by 
Committees and business units that have been established within 
the Company. These Committees are among others:

ALMIC 
The ALMIC or Asset/Liability Management Investment Committee is 
a committee whose main duties are to prepare and decide on any 
issues related to the asset investment management of  the Company, 
with consideration of the Company’s debts/obligations. The duties 
and responsibilities of the ALMIC Committee is as follows:
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3) Risiko Strategi
Risiko strategi adalah potensi kegagalan Perusahaan dalam 
memenuhi kewajibannya kepada pemegang polis/nasabah akibat 
kegagalan dalam melakukan perencanaan dan pelaksanaan 
strategi, pengambilan keputusan bisnis, dan/atau kurang 
responsifnya Perusahaan terhadap perubahan eksternal.

Perusahaan telah menyesuaikan rencana strategis dengan visi & 
misi, kecukupan internal, dan posisi strategis di industri. Untuk 
mengendalikan risiko strategi, Perusahaan secara memadai 
menjalankan proses formulasi, penerapan, dan pengawasan 
serta selalu berupaya untuk meningkatkan kemampuan 
organisasi, dan sumber daya manusia yang dimiliki sebagai 
penunjang dalam mencapai tujuan strategis Perusahaan.

4) Risiko Operasional
Risiko operasional adalah potensi kegagalan Perusahaan dalam 
merealisasikan kewajiban yang dijanjikan kepada 
tertanggung/pemegang polis akibat ketidaklayakan atau 
kegagalan proses internal, manusia, sistem teknologi informasi 
dan/atau adanya kejadian-kejadian yang berasal dari eksternal 
Perusahaan.

Perusahaan senantiasa berusaha untuk mengendalikan dan 
mengawasi risiko operasional melalui perbaikan yang 
berkelanjutan dan berkesinambungan. Perusahaan telah memiliki 
kebijakan dan prosedur kerja yang memadai. Seluruh infrastruktur, 
sistem, dan aplikasi yang digunakan telah memadai, dan 
dipelihara dengan baik. Perusahaan juga menggunakan jasa 
pihak ketiga untuk membantu kegiatan operasional dimana 
pengelolaan pihak ketiga diatur dalam prosedur internal 
Perusahaan. Perusahaan memiliki rencana keberlangsungan 
usaha, dan pemulihan atas bencana yang memadai  dan telah 
dilakukan uji coba atas rencana tersebut pada tahun 2017 dengan 
hasil  yang memuaskan. Selain itu, Perusahaan secara 
berkelanjutan mengelola dan mengembangkan sumber daya 
manusia yang dimilikinya.  

5) Risiko Aset dan Liabilitas
Risiko aset dan liabilitas adalah potensi kegagalan dalam 
pengelolaan aset dan pengelolaan liabilitas Perusahaan, yang 
menimbulkan kekurangan dana dalam memenuhi kewajiban 
Perusahaan kepada pemegang polis.

Perusahaan menganut strategi investasi yang konservatif. Dalam 
hal ini, Perusahaan mengelola, menilai, dan mengawasi posisi 
aset dan liabilitas dengan sangat memadai untuk mengurangi 
adanya risko ketidaksesuaian antara aset dan liabilitas.  Perusahaan 
secara berkala mengadakan Rapat Komite Asset Liabilitas dan 
Investasi (Asset Liabilty Management and Investment Committee/ 
ALMIC) untuk memantau risiko, posisi aset, dan liabilitas 
Perusahaan  yang diawasi secara langsung oleh Dewan Direksi.

6) Risiko Asuransi
Risiko asuransi adalah potensi kegagalan Perusahaan memenuhi 
kewajiban kepada pemegang polis sebagai akibat dari 
ketidakcukupan proses seleksi risiko (underwriting), penetapan 
premi (pricing), penggunaan reasuransi dan/atau penanganan 
klaim.

Perusahaan cenderung memiliki produk asuransi yang bersifat 
short-tail dan short-term untuk asuransi kerugian, serta medium 
hingga long-term untuk produk asuransi jiwa. Perusahaan 
memiliki diversifikasi risiko pada portofolio bisnisnya, dan telah 
memiliki struktur reasuransi yang memadai.

Perusahaan memiliki struktur, prosedur, dan pedoman yang 
terpisah atas fungsi underwriting, klaim, dan manajemen 
reasuransi. Perusahaan memiliki Komite Pengembangan Produk 
yang berfungsi untuk memantau proses pengembangan produk 
termasuk desain produk, dan penetapan premi, serta untuk 
memonitor risiko asuransi secara berkala.

7) Risiko Dukungan Dana dan Permodalan
Risiko dukungan dana dan permodalan adalah potensi kegagalan 
akibat ketidakcukupan dana Perusahaan dikarenakan 
kerugian-kerugian tak terduga yang disebabkan oleh antara lain 
meningkatnya rasio klaim di luar perkiraan, hasil investasi yang 
buruk, maupun hal yang tak terduga lainnya.

Perusahaan senantiasa menjaga posisi modalnya agar tetap 
berada di atas ketentuan minimum, dan target internal sesuai 
dengan ketentuan yang tertuang dalam Risk Appetite Statement 
Perusahaan dimana target internal Perusahaan ditetapkan lebih 
tinggi dari peraturan yang berlaku. Perusahaan mengawasi posisi 
modal secara berkala dan memiliki mekanisme penambahan 
modal dari Perusahaan induk/Grup apabila diperlukan.

8) Risiko Transaksi Intra-Grup
Risiko transaksi intra-grup adalah potensi kegagalan akibat 
ketergantungan suatu entitas baik secara langsung maupun tidak 
langsung terhadap entitas lainnya di dalam satu Konglomerasi 
Keuangan dalam rangka pemenuhan kewajiban perjanjian tertulis 
maupun perjanjian tidak tertulis, baik yang diikuti perpindahan 
dana dan/atau tidak diikuti perpindahan dana.

Grup Konglomerasi Keuangan Zurich di Indonesia terdiri dari dua 
Perusahaan asuransi yang masing-masing berdiri  sendiri dimana 
saham mayoritasnya dimiliki oleh Zurich Insurance Group (ZIG), 
dan sebagian lagi dimiliki oleh mitra lokal yang berbeda.

Kedua Perusahaan memiliki satu perjanjian transaksi intra grup 
mengenai pemanfaatan infrastruktur nomor Call Center bersama 
dengan tujuan memberikan kemudahan bagi nasabah kedua 
Perusahaan di Indonesia.

Sesuai dengan ketentuan POJK tersebut, Zurich telah melaporkan 
Laporan Hasil Penilaian Profil Risiko Terintegrasi untuk tahun 2017 
kepada OJK dengan tingkat risiko terintegrasi secara keseluruhan 
adalah “Rendah”. Ini menunjukkan bahwa Konglomerasi 
Keuangan kedua Perusahaan dalam kondisi baik, dan sangat kecil 
kemungkinan bagi Perusahaan untuk gagal dalam memenuhi 
kewajibannya kepada para pemegang polis, maupun kepada pihak 
pemangku kepentingan lainnya.

Sebagai konglomerasi keuangan sejenis sebagaimana tercantum 
dalam pasal 32 POJK Nomor 17/POJK.03/2014, maka Laporan 
Profil Risiko Terintegrasi Konglomerasi Keuangan Zurich di Indonesia 
dinilai dengan mengacu kepada POJK Nomor 17/POJK.03/2014 
Tentang Penilaian Tingkat Risiko Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank 
dimana komponen utama dari risiko terintegrasi adalah sebagai 
berikut:

1) Risiko Kepengurusan
Risiko kepengurusan adalah potensi kegagalan Perusahaan dalam 
memelihara komposisi terbaik atas Dewan Komisaris dan Dewan 
Direksi yang memiliki kompetensi dan berintegritas tinggi.

Perusahaan memitigasi risiko kepengurusan dengan memastikan 
bahwa seluruh Dewan Direksi dan Dewan Komisaris memiliki 
nilai kepemimpinan, kompetensi dan integritas yang mumpuni, 
serta telah lulus dari uji kelayakan dan kepatutan (fit & proper 
test). Komposisi, proses seleksi, dan penunjukan telah dilakukan 
sesuai dengan kebutuhan Perusahaan serta memenuhi peraturan 
yang berlaku.

2) Risiko Tata Kelola
Risiko tata kelola adalah potensi kegagalan Perusahaan dalam 
menerapkan sistem tata kelola yang baik (Good Corporate 
Governance/ GCG) dan kurang memadainya sistem pengendalian 
internal.

Perusahaan telah melaksanakan prinsip-prinsip GCG secara 
memadai  dengan mengikuti dan melaksanakan persyaratan 
dalam Tata Kelola Perusahaan seperti yang tercantum di dalam 
POJK No. 2/POJK.05/2014 tentang Tata Kelola Perusahaan untuk 
Perusahaan Asuransi. Berkaitan dengan peraturan tersebut, 
Perusahaan telah mengirimkan Laporan Penerapan Tata Kelola 
Perusahaan dalam self assessment GCG kepada OJK secara 
berkala.

Prinsip-prinsip dalam GCG telah dilaksanakan diseluruh lapisan 
Perusahaan, seperti transparansi/ keterbukaan, akuntabilitas, 
tanggung jawab, independensi, dan keadilan. Perusahaan juga 
melaksanakan prinsip manajemen risiko dengan sangat baik 
yang dibuktikan dengan adanya Satuan Kerja Manajemen Risiko, 
Komite Pemantau Risiko yang diketuai oleh Komisaris Independen, 
pengimplementasian praktik manajemen risiko, dan pelaksanaan 
program pengembangan budaya manajemen risiko diseluruh 
lapisan Perusahaan.

Rapat Komite Pengembangan Produk ZII di Tahun 2017
Sepanjang tahun 2017, Komite Pengembangan Produk ZII telah 
melakukan rapat sebanyak 5 (lima) kali. Realisasi dari rapat komite 
termasuk berikut di bawah ini tetapi tidak terbatas pada:

Rapat Komite Pengembangan Produk ZTL di Tahun 2017
Sepanjang tahun 2017, Komite Pengembangan Produk ZTL telah 
melakukan rapat sebanyak 9 (sembilan) kali. Realisasi dari rapat 
komite termasuk berikut di bawah ini tetapi tidak terbatas pada:

Komite Regulasi Bersama
Komite Regulasi Bersama adalah komite yang mempunyai tugas 
utama untuk secara teratur menjalankan sistem dan fungsi 
pengawasan kepatuhan ZII dan ZTL terhadap peraturan-peraturan 
yang berlaku, risiko yang telah diidentifikasi dan mitigasinya. 
Komite Regulasi terdiri dari satuan kerja Legal, Kepatuhan, 
Manajemen Risiko dan juga Manajemen Senior di ZTL maupun di 
ZII.

Dari waktu ke waktu, Komite Regulasi Bersama mengadakan rapat 
untuk membahas perkembangan hukum yang terbaru serta tren 
di dunia asuransi. Berikut tugas dan tanggung jawab komite:

Rapat Komite Regulasi Bersama di Tahun 2017
Sepanjang tahun 2017, Komite Regulasi Bersama telah melakukan 
rapat total sebanyak 4 (empat) kali.

Meninjau dan menyetujui profitabilitas produk untuk New 
Business.
Meninjau dan merekomendasikan peluncuran produk baru.
Meninjau dan menyetujui pengembangan produk baru.

•

•
•

Meninjau dan menyetujui profitabilitas produk untuk New 
Business.
Meninjau dan merekomendasikan peluncuran produk baru.
Meninjau dan menyetujui pengembangan produk baru.

•

•
•

Meetings of the ZII Product Development Committee in 2017
Throughout 2017, the Product Development Committee 
conducted 5 (five) meetings. Realization of the committee 
meetings are as follows, including but not limited to:

Meetings of the ZTL Product Development Committee in 2017
Throughout 2017, the Product Development Committee 
conducted 9 (nine) meetings. Realization of the committee 
meetings are as follows, including but not limited to:

Joint Regulatory Committee
The Joint Regulatory Committee is a committee whose main 
duty is to implement the supervisory system and function with 
regard to the Company's regulatory compliance, identified risks 
and mitigation thereof. The Regulatory Committee is drawn 
from Legal, Compliance, Risk Management and Senior 
management at both ZTL and ZII.

From time to time, the Joint Regulatory Committee holds 
meetings to discuss the latest update of law and trends in 
insurance field. The duties and responsibilities of the committee 
is as follows:

Meetings of the Joint Regulatory Committee in 2017
During 2017, the Joint Regulatory Committee held 4 (four) 
meetings in total.

Review and approval of product profitability for New 
Business.
Reviewed and recommended the launch of new products.
Reviewed and approved the development of new products.

•

•
•

Review and approval of product profitability for New 
Business.
Reviewed and recommended the launch of new products.
Reviewed and approved the development of new products.

•

•
•

Memastikan Perusahaan selalu tunduk dengan 
ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku, termasuk 
diantaranya peraturan yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa 
Keuangan, maupun regulator lainnya.
Untuk memonitor perkembangan peraturan yang terbaru 
termasuk diantaranya memonitor dampak yang terjadi di 
Perusahaan, mempersiapkan rencana tindak dan memantau 
perkembangan dari rencana tindak tersebut.
Melaporkan setiap perkembangan hukum dan peraturan 
terbaru yang terjadi kepada Direksi Perusahaan.

•

•

•

Ensuring that the Company is always in compliance with 
applicable regulations, including regulations issued by the 
Financial Services Authority or other regulators.

To monitor the latest regulatory developments including 
monitoring the impacts in the company and preparing an 
action plan and monitoring the progress of such action plans.

To report all developments in laws and regulations to the 
Directors of the Company.

•

•

•
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3) Risiko Strategi
Risiko strategi adalah potensi kegagalan Perusahaan dalam 
memenuhi kewajibannya kepada pemegang polis/nasabah akibat 
kegagalan dalam melakukan perencanaan dan pelaksanaan 
strategi, pengambilan keputusan bisnis, dan/atau kurang 
responsifnya Perusahaan terhadap perubahan eksternal.

Perusahaan telah menyesuaikan rencana strategis dengan visi & 
misi, kecukupan internal, dan posisi strategis di industri. Untuk 
mengendalikan risiko strategi, Perusahaan secara memadai 
menjalankan proses formulasi, penerapan, dan pengawasan 
serta selalu berupaya untuk meningkatkan kemampuan 
organisasi, dan sumber daya manusia yang dimiliki sebagai 
penunjang dalam mencapai tujuan strategis Perusahaan.

4) Risiko Operasional
Risiko operasional adalah potensi kegagalan Perusahaan dalam 
merealisasikan kewajiban yang dijanjikan kepada 
tertanggung/pemegang polis akibat ketidaklayakan atau 
kegagalan proses internal, manusia, sistem teknologi informasi 
dan/atau adanya kejadian-kejadian yang berasal dari eksternal 
Perusahaan.

Perusahaan senantiasa berusaha untuk mengendalikan dan 
mengawasi risiko operasional melalui perbaikan yang 
berkelanjutan dan berkesinambungan. Perusahaan telah memiliki 
kebijakan dan prosedur kerja yang memadai. Seluruh infrastruktur, 
sistem, dan aplikasi yang digunakan telah memadai, dan 
dipelihara dengan baik. Perusahaan juga menggunakan jasa 
pihak ketiga untuk membantu kegiatan operasional dimana 
pengelolaan pihak ketiga diatur dalam prosedur internal 
Perusahaan. Perusahaan memiliki rencana keberlangsungan 
usaha, dan pemulihan atas bencana yang memadai  dan telah 
dilakukan uji coba atas rencana tersebut pada tahun 2017 dengan 
hasil  yang memuaskan. Selain itu, Perusahaan secara 
berkelanjutan mengelola dan mengembangkan sumber daya 
manusia yang dimilikinya.  

5) Risiko Aset dan Liabilitas
Risiko aset dan liabilitas adalah potensi kegagalan dalam 
pengelolaan aset dan pengelolaan liabilitas Perusahaan, yang 
menimbulkan kekurangan dana dalam memenuhi kewajiban 
Perusahaan kepada pemegang polis.

Perusahaan menganut strategi investasi yang konservatif. Dalam 
hal ini, Perusahaan mengelola, menilai, dan mengawasi posisi 
aset dan liabilitas dengan sangat memadai untuk mengurangi 
adanya risko ketidaksesuaian antara aset dan liabilitas.  Perusahaan 
secara berkala mengadakan Rapat Komite Asset Liabilitas dan 
Investasi (Asset Liabilty Management and Investment Committee/ 
ALMIC) untuk memantau risiko, posisi aset, dan liabilitas 
Perusahaan  yang diawasi secara langsung oleh Dewan Direksi.

6) Risiko Asuransi
Risiko asuransi adalah potensi kegagalan Perusahaan memenuhi 
kewajiban kepada pemegang polis sebagai akibat dari 
ketidakcukupan proses seleksi risiko (underwriting), penetapan 
premi (pricing), penggunaan reasuransi dan/atau penanganan 
klaim.

Perusahaan cenderung memiliki produk asuransi yang bersifat 
short-tail dan short-term untuk asuransi kerugian, serta medium 
hingga long-term untuk produk asuransi jiwa. Perusahaan 
memiliki diversifikasi risiko pada portofolio bisnisnya, dan telah 
memiliki struktur reasuransi yang memadai.

Perusahaan memiliki struktur, prosedur, dan pedoman yang 
terpisah atas fungsi underwriting, klaim, dan manajemen 
reasuransi. Perusahaan memiliki Komite Pengembangan Produk 
yang berfungsi untuk memantau proses pengembangan produk 
termasuk desain produk, dan penetapan premi, serta untuk 
memonitor risiko asuransi secara berkala.

7) Risiko Dukungan Dana dan Permodalan
Risiko dukungan dana dan permodalan adalah potensi kegagalan 
akibat ketidakcukupan dana Perusahaan dikarenakan 
kerugian-kerugian tak terduga yang disebabkan oleh antara lain 
meningkatnya rasio klaim di luar perkiraan, hasil investasi yang 
buruk, maupun hal yang tak terduga lainnya.

Perusahaan senantiasa menjaga posisi modalnya agar tetap 
berada di atas ketentuan minimum, dan target internal sesuai 
dengan ketentuan yang tertuang dalam Risk Appetite Statement 
Perusahaan dimana target internal Perusahaan ditetapkan lebih 
tinggi dari peraturan yang berlaku. Perusahaan mengawasi posisi 
modal secara berkala dan memiliki mekanisme penambahan 
modal dari Perusahaan induk/Grup apabila diperlukan.

8) Risiko Transaksi Intra-Grup
Risiko transaksi intra-grup adalah potensi kegagalan akibat 
ketergantungan suatu entitas baik secara langsung maupun tidak 
langsung terhadap entitas lainnya di dalam satu Konglomerasi 
Keuangan dalam rangka pemenuhan kewajiban perjanjian tertulis 
maupun perjanjian tidak tertulis, baik yang diikuti perpindahan 
dana dan/atau tidak diikuti perpindahan dana.

Grup Konglomerasi Keuangan Zurich di Indonesia terdiri dari dua 
Perusahaan asuransi yang masing-masing berdiri  sendiri dimana 
saham mayoritasnya dimiliki oleh Zurich Insurance Group (ZIG), 
dan sebagian lagi dimiliki oleh mitra lokal yang berbeda.

Kedua Perusahaan memiliki satu perjanjian transaksi intra grup 
mengenai pemanfaatan infrastruktur nomor Call Center bersama 
dengan tujuan memberikan kemudahan bagi nasabah kedua 
Perusahaan di Indonesia.

Tinjauan Risiko

Tujuan Perusahaan dalam melakukan manajemen risiko adalah 
untuk melindungi modal, menjaga dan meningkatkan nilai, 
mengoptimalkan profil risk-reward dari keputusan yang diambil 
serta melindungi reputasi dan merek Zurich.

Sebagai bagian dari Zurich Insurance Group (“Grup”), kerangka 
kerja manajemen risiko Perusahaan didasarkan pada kerangka 
kerja manajemen risiko Grup. Perusahaan mengadopsi kebijakan, 
metode, dan alat manajemen risiko dari Grup untuk penilaian dan 
pemodelan risiko. Keseluruhan kerangka kerja ini memastikan 
segala risiko yang ada telah teridentifikasi, teranalisa, terukur, dan 
terkelola dengan baik. Risk Appetite Statement Perusahaan 
ditentukan untuk memberikan batasan yang jelas dalam 
pertimbangan strategi Perusahaan.

Direksi dan Manajemen Perusahaan bertanggung jawab untuk 
memastikan bahwa risiko Perusahaan dikelola dengan baik sesuai 
dengan kebijakan Grup, dan telah memenuhi peraturan 
perundangan yang berlaku. Komisaris Perusahaan mengawasi 
kecukupan dan implementasi kerangka kerja manajemen risiko 
melalui Komite Pemantau Risiko. Perusahaan melakukan peninjauan 
dan penilaian risiko secara berkala untuk mendeteksi kemungkinan 
adanya penyimpangan risiko, dari toleransi yang telah ditetapkan.

ZII dan ZTL telah melakukan Penilaian Risiko Sendiri seperti yang 
dipersyaratkan oleh regulasi mengenai Penilaian Tingkat Risiko 
Pada Lembaga Keuangan Non-Bank (POJK No.10/POJK. 05/2014). 
Laporan Hasil Penilaian Risiko Sendiri untuk tahun 2017 telah 
disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan tingkat 
risiko secara keseluruhan “Sedang - Rendah” untuk masing-masing 
Perusahaan. Ini menunjukkan bahwa kedua Perusahaan dalam 
kondisi baik dengan potensi kegagalan yang kecil dalam memenuhi 
kewajibannya kepada para pemegang polis maupun pihak 
pemangku kepentingan lainnya.

Pada tahun 2016, OJK telah melakukan audit terhadap ZTL 
kemudian pada tahun berikutnya di 2017 terhadap ZII. Berdasarkan 
hasil pemeriksaan audit tersebut, masing-masing Perusahaan 
mendapatkan nilai risiko “Rendah” untuk ZTL dan nilai risiko 
“Sedang ke Sedang Rendah” untuk ZII. Hal ini merupakan bukti 
bahwa  Perusahaan berkomitmen dalam menerapkan manajemen 
risiko yang memadai untuk menjaga keberlangsungan bisnis dan 
memastikan terpenuhinya kewajiban kepada seluruh pemangku 
kepentingan.

Manajemen Risiko Terintegrasi 
Konglomerasi Keuangan Zurich di Indonesia terdiri dari ZII sebagai 
Entitas Utama, dan ZTL sebagai Lembaga Jasa Keuangan (LJK) 
anggota konglomerasi keuangan. Masing-masing Perusahaan 
secara fokus mengimplementasikan manajemen risiko sesuai 
dengan ketentuan OJK yang tertuang dalam POJK Nomor 
17/POJK.03 /2014 tentang Penerapan Manajemen Risiko 
Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan.

Risk Overview

The Company's objectives in conducting risk management are 
to protect capital, maintain and enhance value, optimizing the 
risk-reward profile of decisions taken and protecting Zurich’s 
reputation and brand.

As part of Zurich Insurance Group (the "Group"), the risk 
management framework of the Company's is aligned with 
Group's risk management framework. The Company has 
adopted the Group's risk policies, methods, and risk 
management tools for risk assessment and modeling. This 
overall framework ensures that all risks are well identified, 
analyzed, measured and managed. The Company's Risk 
Appetite Statement is determined to provide clear limits on the 
Company's strategic considerations.

The Company's Board of Directors and Management are 
responsible for ensuring that the Company's risks are properly 
managed in accordance with the Group's policies, and are in 
compliance with prevailing laws and regulations. The 
Company's Commissioners oversee the adequacy and 
implementation of the risk management framework through 
the Risk Oversight Committee. The Company periodically 
reviews and assesses risk to detect potential lapses from 
established risk tolerances.

ZII and ZTL have conducted Risk Self Assessment as required by 
the regulation concerning Risk Rating at Non-Bank Financial 
Institutions (POJK No.10 / POJK 05/2014). The Risk Self 
Assessment Report for 2017 has been submitted to the 
Financial Services Authority (OJK) with an overall risk level 
"Medium - Low" for each Company. This indicates that both 
companies are in good condition with only a small potential for 
failure to meet their obligations to policyholders as well as 
other stakeholders.

In 2016, OJK audited ZTL and then in the subsequent year, in 
2017, audited ZII. Based on the audit results of each Company, 
ZTL received a "Low" risk rating and ZII received a "Moderate to 
Moderate Low " risk rating. This is evidence that the Company 
is committed to implementing adequate risk management to 
maintain business continuity and ensure the fulfillment of 
obligations to all stakeholders.

Integrated Risk Management
The Zurich Finance Conglomerate in Indonesia consists of ZII 
as the Main Entity, and ZTL as a Financial Services Institution 
(LJK) member of the financial conglomerate. Each Company 
focuses on implementing risk management in accordance 
with the OJK provisions set forth in POJK No. 17 / POJK.03 / 
2014 on the Implementation of Integrated Risk Management 
for Financial Conglomerates.

Sesuai dengan ketentuan POJK tersebut, Zurich telah melaporkan 
Laporan Hasil Penilaian Profil Risiko Terintegrasi untuk tahun 2017 
kepada OJK dengan tingkat risiko terintegrasi secara keseluruhan 
adalah “Rendah”. Ini menunjukkan bahwa Konglomerasi 
Keuangan kedua Perusahaan dalam kondisi baik, dan sangat kecil 
kemungkinan bagi Perusahaan untuk gagal dalam memenuhi 
kewajibannya kepada para pemegang polis, maupun kepada pihak 
pemangku kepentingan lainnya.

Sebagai konglomerasi keuangan sejenis sebagaimana tercantum 
dalam pasal 32 POJK Nomor 17/POJK.03/2014, maka Laporan 
Profil Risiko Terintegrasi Konglomerasi Keuangan Zurich di Indonesia 
dinilai dengan mengacu kepada POJK Nomor 17/POJK.03/2014 
Tentang Penilaian Tingkat Risiko Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank 
dimana komponen utama dari risiko terintegrasi adalah sebagai 
berikut:

1) Risiko Kepengurusan
Risiko kepengurusan adalah potensi kegagalan Perusahaan dalam 
memelihara komposisi terbaik atas Dewan Komisaris dan Dewan 
Direksi yang memiliki kompetensi dan berintegritas tinggi.

Perusahaan memitigasi risiko kepengurusan dengan memastikan 
bahwa seluruh Dewan Direksi dan Dewan Komisaris memiliki 
nilai kepemimpinan, kompetensi dan integritas yang mumpuni, 
serta telah lulus dari uji kelayakan dan kepatutan (fit & proper 
test). Komposisi, proses seleksi, dan penunjukan telah dilakukan 
sesuai dengan kebutuhan Perusahaan serta memenuhi peraturan 
yang berlaku.

2) Risiko Tata Kelola
Risiko tata kelola adalah potensi kegagalan Perusahaan dalam 
menerapkan sistem tata kelola yang baik (Good Corporate 
Governance/ GCG) dan kurang memadainya sistem pengendalian 
internal.

Perusahaan telah melaksanakan prinsip-prinsip GCG secara 
memadai  dengan mengikuti dan melaksanakan persyaratan 
dalam Tata Kelola Perusahaan seperti yang tercantum di dalam 
POJK No. 2/POJK.05/2014 tentang Tata Kelola Perusahaan untuk 
Perusahaan Asuransi. Berkaitan dengan peraturan tersebut, 
Perusahaan telah mengirimkan Laporan Penerapan Tata Kelola 
Perusahaan dalam self assessment GCG kepada OJK secara 
berkala.

Prinsip-prinsip dalam GCG telah dilaksanakan diseluruh lapisan 
Perusahaan, seperti transparansi/ keterbukaan, akuntabilitas, 
tanggung jawab, independensi, dan keadilan. Perusahaan juga 
melaksanakan prinsip manajemen risiko dengan sangat baik 
yang dibuktikan dengan adanya Satuan Kerja Manajemen Risiko, 
Komite Pemantau Risiko yang diketuai oleh Komisaris Independen, 
pengimplementasian praktik manajemen risiko, dan pelaksanaan 
program pengembangan budaya manajemen risiko diseluruh 
lapisan Perusahaan.
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3) Risiko Strategi
Risiko strategi adalah potensi kegagalan Perusahaan dalam 
memenuhi kewajibannya kepada pemegang polis/nasabah akibat 
kegagalan dalam melakukan perencanaan dan pelaksanaan 
strategi, pengambilan keputusan bisnis, dan/atau kurang 
responsifnya Perusahaan terhadap perubahan eksternal.

Perusahaan telah menyesuaikan rencana strategis dengan visi & 
misi, kecukupan internal, dan posisi strategis di industri. Untuk 
mengendalikan risiko strategi, Perusahaan secara memadai 
menjalankan proses formulasi, penerapan, dan pengawasan 
serta selalu berupaya untuk meningkatkan kemampuan 
organisasi, dan sumber daya manusia yang dimiliki sebagai 
penunjang dalam mencapai tujuan strategis Perusahaan.

4) Risiko Operasional
Risiko operasional adalah potensi kegagalan Perusahaan dalam 
merealisasikan kewajiban yang dijanjikan kepada 
tertanggung/pemegang polis akibat ketidaklayakan atau 
kegagalan proses internal, manusia, sistem teknologi informasi 
dan/atau adanya kejadian-kejadian yang berasal dari eksternal 
Perusahaan.

Perusahaan senantiasa berusaha untuk mengendalikan dan 
mengawasi risiko operasional melalui perbaikan yang 
berkelanjutan dan berkesinambungan. Perusahaan telah memiliki 
kebijakan dan prosedur kerja yang memadai. Seluruh infrastruktur, 
sistem, dan aplikasi yang digunakan telah memadai, dan 
dipelihara dengan baik. Perusahaan juga menggunakan jasa 
pihak ketiga untuk membantu kegiatan operasional dimana 
pengelolaan pihak ketiga diatur dalam prosedur internal 
Perusahaan. Perusahaan memiliki rencana keberlangsungan 
usaha, dan pemulihan atas bencana yang memadai  dan telah 
dilakukan uji coba atas rencana tersebut pada tahun 2017 dengan 
hasil  yang memuaskan. Selain itu, Perusahaan secara 
berkelanjutan mengelola dan mengembangkan sumber daya 
manusia yang dimilikinya.  

5) Risiko Aset dan Liabilitas
Risiko aset dan liabilitas adalah potensi kegagalan dalam 
pengelolaan aset dan pengelolaan liabilitas Perusahaan, yang 
menimbulkan kekurangan dana dalam memenuhi kewajiban 
Perusahaan kepada pemegang polis.

Perusahaan menganut strategi investasi yang konservatif. Dalam 
hal ini, Perusahaan mengelola, menilai, dan mengawasi posisi 
aset dan liabilitas dengan sangat memadai untuk mengurangi 
adanya risko ketidaksesuaian antara aset dan liabilitas.  Perusahaan 
secara berkala mengadakan Rapat Komite Asset Liabilitas dan 
Investasi (Asset Liabilty Management and Investment Committee/ 
ALMIC) untuk memantau risiko, posisi aset, dan liabilitas 
Perusahaan  yang diawasi secara langsung oleh Dewan Direksi.

6) Risiko Asuransi
Risiko asuransi adalah potensi kegagalan Perusahaan memenuhi 
kewajiban kepada pemegang polis sebagai akibat dari 
ketidakcukupan proses seleksi risiko (underwriting), penetapan 
premi (pricing), penggunaan reasuransi dan/atau penanganan 
klaim.

Perusahaan cenderung memiliki produk asuransi yang bersifat 
short-tail dan short-term untuk asuransi kerugian, serta medium 
hingga long-term untuk produk asuransi jiwa. Perusahaan 
memiliki diversifikasi risiko pada portofolio bisnisnya, dan telah 
memiliki struktur reasuransi yang memadai.

Perusahaan memiliki struktur, prosedur, dan pedoman yang 
terpisah atas fungsi underwriting, klaim, dan manajemen 
reasuransi. Perusahaan memiliki Komite Pengembangan Produk 
yang berfungsi untuk memantau proses pengembangan produk 
termasuk desain produk, dan penetapan premi, serta untuk 
memonitor risiko asuransi secara berkala.

7) Risiko Dukungan Dana dan Permodalan
Risiko dukungan dana dan permodalan adalah potensi kegagalan 
akibat ketidakcukupan dana Perusahaan dikarenakan 
kerugian-kerugian tak terduga yang disebabkan oleh antara lain 
meningkatnya rasio klaim di luar perkiraan, hasil investasi yang 
buruk, maupun hal yang tak terduga lainnya.

Perusahaan senantiasa menjaga posisi modalnya agar tetap 
berada di atas ketentuan minimum, dan target internal sesuai 
dengan ketentuan yang tertuang dalam Risk Appetite Statement 
Perusahaan dimana target internal Perusahaan ditetapkan lebih 
tinggi dari peraturan yang berlaku. Perusahaan mengawasi posisi 
modal secara berkala dan memiliki mekanisme penambahan 
modal dari Perusahaan induk/Grup apabila diperlukan.

8) Risiko Transaksi Intra-Grup
Risiko transaksi intra-grup adalah potensi kegagalan akibat 
ketergantungan suatu entitas baik secara langsung maupun tidak 
langsung terhadap entitas lainnya di dalam satu Konglomerasi 
Keuangan dalam rangka pemenuhan kewajiban perjanjian tertulis 
maupun perjanjian tidak tertulis, baik yang diikuti perpindahan 
dana dan/atau tidak diikuti perpindahan dana.

Grup Konglomerasi Keuangan Zurich di Indonesia terdiri dari dua 
Perusahaan asuransi yang masing-masing berdiri  sendiri dimana 
saham mayoritasnya dimiliki oleh Zurich Insurance Group (ZIG), 
dan sebagian lagi dimiliki oleh mitra lokal yang berbeda.

Kedua Perusahaan memiliki satu perjanjian transaksi intra grup 
mengenai pemanfaatan infrastruktur nomor Call Center bersama 
dengan tujuan memberikan kemudahan bagi nasabah kedua 
Perusahaan di Indonesia.

Sesuai dengan ketentuan POJK tersebut, Zurich telah melaporkan 
Laporan Hasil Penilaian Profil Risiko Terintegrasi untuk tahun 2017 
kepada OJK dengan tingkat risiko terintegrasi secara keseluruhan 
adalah “Rendah”. Ini menunjukkan bahwa Konglomerasi 
Keuangan kedua Perusahaan dalam kondisi baik, dan sangat kecil 
kemungkinan bagi Perusahaan untuk gagal dalam memenuhi 
kewajibannya kepada para pemegang polis, maupun kepada pihak 
pemangku kepentingan lainnya.

Sebagai konglomerasi keuangan sejenis sebagaimana tercantum 
dalam pasal 32 POJK Nomor 17/POJK.03/2014, maka Laporan 
Profil Risiko Terintegrasi Konglomerasi Keuangan Zurich di Indonesia 
dinilai dengan mengacu kepada POJK Nomor 17/POJK.03/2014 
Tentang Penilaian Tingkat Risiko Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank 
dimana komponen utama dari risiko terintegrasi adalah sebagai 
berikut:

1) Risiko Kepengurusan
Risiko kepengurusan adalah potensi kegagalan Perusahaan dalam 
memelihara komposisi terbaik atas Dewan Komisaris dan Dewan 
Direksi yang memiliki kompetensi dan berintegritas tinggi.

Perusahaan memitigasi risiko kepengurusan dengan memastikan 
bahwa seluruh Dewan Direksi dan Dewan Komisaris memiliki 
nilai kepemimpinan, kompetensi dan integritas yang mumpuni, 
serta telah lulus dari uji kelayakan dan kepatutan (fit & proper 
test). Komposisi, proses seleksi, dan penunjukan telah dilakukan 
sesuai dengan kebutuhan Perusahaan serta memenuhi peraturan 
yang berlaku.

2) Risiko Tata Kelola
Risiko tata kelola adalah potensi kegagalan Perusahaan dalam 
menerapkan sistem tata kelola yang baik (Good Corporate 
Governance/ GCG) dan kurang memadainya sistem pengendalian 
internal.

Perusahaan telah melaksanakan prinsip-prinsip GCG secara 
memadai  dengan mengikuti dan melaksanakan persyaratan 
dalam Tata Kelola Perusahaan seperti yang tercantum di dalam 
POJK No. 2/POJK.05/2014 tentang Tata Kelola Perusahaan untuk 
Perusahaan Asuransi. Berkaitan dengan peraturan tersebut, 
Perusahaan telah mengirimkan Laporan Penerapan Tata Kelola 
Perusahaan dalam self assessment GCG kepada OJK secara 
berkala.

Prinsip-prinsip dalam GCG telah dilaksanakan diseluruh lapisan 
Perusahaan, seperti transparansi/ keterbukaan, akuntabilitas, 
tanggung jawab, independensi, dan keadilan. Perusahaan juga 
melaksanakan prinsip manajemen risiko dengan sangat baik 
yang dibuktikan dengan adanya Satuan Kerja Manajemen Risiko, 
Komite Pemantau Risiko yang diketuai oleh Komisaris Independen, 
pengimplementasian praktik manajemen risiko, dan pelaksanaan 
program pengembangan budaya manajemen risiko diseluruh 
lapisan Perusahaan.

In accordance with the POJK provisions, Zurich has reported 
Integrated Risk Profile Rating Report for 2017 to OJK with a 
“Low” level for overall integrated risk. This shows that both 
Companies' Financial Conglomerate is in good condition, and it 
is very unlikely that the Company will fail to fulfill its obligations 
to policyholders, as well as to other stakeholders.

As a similar financial conglomerate as set out in Article 32 of 
POJK No. 17 / POJK.03 / 2014, the Integrated Risk Profile 
Report of Zurich Financial Conglomerate in Indonesia has been 
assessed with reference to POJK No. 17 / POJK.03 / 2014 About 
Risk Rating of Non- Banks Financial Services Institution whereby 
the main components of integrated risk are as follows:

1) Management Risk
Management risk refers to the Company's potential failure to 
maintain the optimal composition of a Board of Commissioners 
and Board of Directors that exhibits high competence and 
integrity.

The Company mitigates management risk by ensuring that all 
of the Board of Commissioners and Baord of Directors have 
strong leadership, competence and integrity, and have passed 
the fit & proper test. The composition, selection process, and 
appointment have been made in accordance with the 
Company's requirements and in compliance with applicable 
regulations.

2) Governance Risk
Governance risk refers to the Company's potential failure to 
implement good corporate governance (GCG) systems and the 
inadequacy of internal control systems.

The Company has implemented GCG principles adequately by 
following and implementing the requirements in Corporate 
Governance as contained in POJK No. 2/ POJK.05/2014 on 
Corporate Governance for Insurance Companies. In connection 
with the regulation, the Company has submitted the Corporate 
Governance Implementation Report in the GCG self-assessment 
to OJK on a regular basis.

Principles in GCG have been implemented throughout the 
Company's layers, such as transparency, accountability, 
responsibility, independence, and fairness. The Company has 
also executed out the principles of risk management very well 
as evidenced by the presence of Risk Management Working 
Unit, Risk Oversight Committee chaired by Independent 
Commissioner, the implementation of risk management 
practices, and the implementation of the risk management 
culture development program in all layers of the Company.
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3) Risiko Strategi
Risiko strategi adalah potensi kegagalan Perusahaan dalam 
memenuhi kewajibannya kepada pemegang polis/nasabah akibat 
kegagalan dalam melakukan perencanaan dan pelaksanaan 
strategi, pengambilan keputusan bisnis, dan/atau kurang 
responsifnya Perusahaan terhadap perubahan eksternal.

Perusahaan telah menyesuaikan rencana strategis dengan visi & 
misi, kecukupan internal, dan posisi strategis di industri. Untuk 
mengendalikan risiko strategi, Perusahaan secara memadai 
menjalankan proses formulasi, penerapan, dan pengawasan 
serta selalu berupaya untuk meningkatkan kemampuan 
organisasi, dan sumber daya manusia yang dimiliki sebagai 
penunjang dalam mencapai tujuan strategis Perusahaan.

4) Risiko Operasional
Risiko operasional adalah potensi kegagalan Perusahaan dalam 
merealisasikan kewajiban yang dijanjikan kepada 
tertanggung/pemegang polis akibat ketidaklayakan atau 
kegagalan proses internal, manusia, sistem teknologi informasi 
dan/atau adanya kejadian-kejadian yang berasal dari eksternal 
Perusahaan.

Perusahaan senantiasa berusaha untuk mengendalikan dan 
mengawasi risiko operasional melalui perbaikan yang 
berkelanjutan dan berkesinambungan. Perusahaan telah memiliki 
kebijakan dan prosedur kerja yang memadai. Seluruh infrastruktur, 
sistem, dan aplikasi yang digunakan telah memadai, dan 
dipelihara dengan baik. Perusahaan juga menggunakan jasa 
pihak ketiga untuk membantu kegiatan operasional dimana 
pengelolaan pihak ketiga diatur dalam prosedur internal 
Perusahaan. Perusahaan memiliki rencana keberlangsungan 
usaha, dan pemulihan atas bencana yang memadai  dan telah 
dilakukan uji coba atas rencana tersebut pada tahun 2017 dengan 
hasil  yang memuaskan. Selain itu, Perusahaan secara 
berkelanjutan mengelola dan mengembangkan sumber daya 
manusia yang dimilikinya.  

5) Risiko Aset dan Liabilitas
Risiko aset dan liabilitas adalah potensi kegagalan dalam 
pengelolaan aset dan pengelolaan liabilitas Perusahaan, yang 
menimbulkan kekurangan dana dalam memenuhi kewajiban 
Perusahaan kepada pemegang polis.

Perusahaan menganut strategi investasi yang konservatif. Dalam 
hal ini, Perusahaan mengelola, menilai, dan mengawasi posisi 
aset dan liabilitas dengan sangat memadai untuk mengurangi 
adanya risko ketidaksesuaian antara aset dan liabilitas.  Perusahaan 
secara berkala mengadakan Rapat Komite Asset Liabilitas dan 
Investasi (Asset Liabilty Management and Investment Committee/ 
ALMIC) untuk memantau risiko, posisi aset, dan liabilitas 
Perusahaan  yang diawasi secara langsung oleh Dewan Direksi.

6) Risiko Asuransi
Risiko asuransi adalah potensi kegagalan Perusahaan memenuhi 
kewajiban kepada pemegang polis sebagai akibat dari 
ketidakcukupan proses seleksi risiko (underwriting), penetapan 
premi (pricing), penggunaan reasuransi dan/atau penanganan 
klaim.

Perusahaan cenderung memiliki produk asuransi yang bersifat 
short-tail dan short-term untuk asuransi kerugian, serta medium 
hingga long-term untuk produk asuransi jiwa. Perusahaan 
memiliki diversifikasi risiko pada portofolio bisnisnya, dan telah 
memiliki struktur reasuransi yang memadai.

Perusahaan memiliki struktur, prosedur, dan pedoman yang 
terpisah atas fungsi underwriting, klaim, dan manajemen 
reasuransi. Perusahaan memiliki Komite Pengembangan Produk 
yang berfungsi untuk memantau proses pengembangan produk 
termasuk desain produk, dan penetapan premi, serta untuk 
memonitor risiko asuransi secara berkala.

7) Risiko Dukungan Dana dan Permodalan
Risiko dukungan dana dan permodalan adalah potensi kegagalan 
akibat ketidakcukupan dana Perusahaan dikarenakan 
kerugian-kerugian tak terduga yang disebabkan oleh antara lain 
meningkatnya rasio klaim di luar perkiraan, hasil investasi yang 
buruk, maupun hal yang tak terduga lainnya.

Perusahaan senantiasa menjaga posisi modalnya agar tetap 
berada di atas ketentuan minimum, dan target internal sesuai 
dengan ketentuan yang tertuang dalam Risk Appetite Statement 
Perusahaan dimana target internal Perusahaan ditetapkan lebih 
tinggi dari peraturan yang berlaku. Perusahaan mengawasi posisi 
modal secara berkala dan memiliki mekanisme penambahan 
modal dari Perusahaan induk/Grup apabila diperlukan.

8) Risiko Transaksi Intra-Grup
Risiko transaksi intra-grup adalah potensi kegagalan akibat 
ketergantungan suatu entitas baik secara langsung maupun tidak 
langsung terhadap entitas lainnya di dalam satu Konglomerasi 
Keuangan dalam rangka pemenuhan kewajiban perjanjian tertulis 
maupun perjanjian tidak tertulis, baik yang diikuti perpindahan 
dana dan/atau tidak diikuti perpindahan dana.

Grup Konglomerasi Keuangan Zurich di Indonesia terdiri dari dua 
Perusahaan asuransi yang masing-masing berdiri  sendiri dimana 
saham mayoritasnya dimiliki oleh Zurich Insurance Group (ZIG), 
dan sebagian lagi dimiliki oleh mitra lokal yang berbeda.

Kedua Perusahaan memiliki satu perjanjian transaksi intra grup 
mengenai pemanfaatan infrastruktur nomor Call Center bersama 
dengan tujuan memberikan kemudahan bagi nasabah kedua 
Perusahaan di Indonesia.

3) Strategic Risk
Strategic risk refers to the potential failure of the Company to 
fulfill its obligations to policyholders / customers due to the 
failure in planning or executing its strategy, business decisions, 
and / or lack of responsiveness of the Company to external 
changes.

The company has aligned its strategic plan with the vision & 
mission, internal adequacy, and strategic position in the 
industry. To control its strategic risks, the Company adequately 
carries out the process of formulation, implementation and 
oversight and continuously strives to improve its organizational 
and human resources capabilities in achieving its strategic 
objectives.

4) Operational Risk
Operational risk refers to the potential failure of the Company 
to realize its obligations to the insured / policyholders due to 
the inadequacy or failure of internal processes, human, 
information technology systems and / or the events that are 
external to the Company.

The Company continuously strives to control and oversee 
operational risks through continuous and sustainable 
improvements. The Company already has adequate policies and 
working procedures. All the infrastructure, systems and 
applications used are adequate, and well maintained. The 
Company also uses third party services to assist operational 
activities where third party management is regulated in the 
Company's internal procedures. The company has a business 
continuity plan as well as adequate disaster recovery and has 
piloted the plan in 2017 with satisfactory results. In addition, 
the Company continuously manages and develops its human 
resources.

5) Assets and Liabilities Risk
Assets and liabilities risk refers to potential failure in the 
management of assets and liabilities of the Company, resulting 
in a lack of funds to fulfill the Company's obligations to 
policyholders.

The company adheres to a conservative investment strategy. In 
this case, the Company manages, assesses, and monitors assets 
and liabilities positions adequately to mitigate mismatch risks   
between assets and liabilities. The Company regularly conducts 
Asset Liabilities Management and Investment Committee 
(ALMIC) meetings to monitor the Company's risk, assets 
position and liabilities which are directly supervised by the 
Board of Directors.

Sesuai dengan ketentuan POJK tersebut, Zurich telah melaporkan 
Laporan Hasil Penilaian Profil Risiko Terintegrasi untuk tahun 2017 
kepada OJK dengan tingkat risiko terintegrasi secara keseluruhan 
adalah “Rendah”. Ini menunjukkan bahwa Konglomerasi 
Keuangan kedua Perusahaan dalam kondisi baik, dan sangat kecil 
kemungkinan bagi Perusahaan untuk gagal dalam memenuhi 
kewajibannya kepada para pemegang polis, maupun kepada pihak 
pemangku kepentingan lainnya.

Sebagai konglomerasi keuangan sejenis sebagaimana tercantum 
dalam pasal 32 POJK Nomor 17/POJK.03/2014, maka Laporan 
Profil Risiko Terintegrasi Konglomerasi Keuangan Zurich di Indonesia 
dinilai dengan mengacu kepada POJK Nomor 17/POJK.03/2014 
Tentang Penilaian Tingkat Risiko Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank 
dimana komponen utama dari risiko terintegrasi adalah sebagai 
berikut:

1) Risiko Kepengurusan
Risiko kepengurusan adalah potensi kegagalan Perusahaan dalam 
memelihara komposisi terbaik atas Dewan Komisaris dan Dewan 
Direksi yang memiliki kompetensi dan berintegritas tinggi.

Perusahaan memitigasi risiko kepengurusan dengan memastikan 
bahwa seluruh Dewan Direksi dan Dewan Komisaris memiliki 
nilai kepemimpinan, kompetensi dan integritas yang mumpuni, 
serta telah lulus dari uji kelayakan dan kepatutan (fit & proper 
test). Komposisi, proses seleksi, dan penunjukan telah dilakukan 
sesuai dengan kebutuhan Perusahaan serta memenuhi peraturan 
yang berlaku.

2) Risiko Tata Kelola
Risiko tata kelola adalah potensi kegagalan Perusahaan dalam 
menerapkan sistem tata kelola yang baik (Good Corporate 
Governance/ GCG) dan kurang memadainya sistem pengendalian 
internal.

Perusahaan telah melaksanakan prinsip-prinsip GCG secara 
memadai  dengan mengikuti dan melaksanakan persyaratan 
dalam Tata Kelola Perusahaan seperti yang tercantum di dalam 
POJK No. 2/POJK.05/2014 tentang Tata Kelola Perusahaan untuk 
Perusahaan Asuransi. Berkaitan dengan peraturan tersebut, 
Perusahaan telah mengirimkan Laporan Penerapan Tata Kelola 
Perusahaan dalam self assessment GCG kepada OJK secara 
berkala.

Prinsip-prinsip dalam GCG telah dilaksanakan diseluruh lapisan 
Perusahaan, seperti transparansi/ keterbukaan, akuntabilitas, 
tanggung jawab, independensi, dan keadilan. Perusahaan juga 
melaksanakan prinsip manajemen risiko dengan sangat baik 
yang dibuktikan dengan adanya Satuan Kerja Manajemen Risiko, 
Komite Pemantau Risiko yang diketuai oleh Komisaris Independen, 
pengimplementasian praktik manajemen risiko, dan pelaksanaan 
program pengembangan budaya manajemen risiko diseluruh 
lapisan Perusahaan.
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3) Risiko Strategi
Risiko strategi adalah potensi kegagalan Perusahaan dalam 
memenuhi kewajibannya kepada pemegang polis/nasabah akibat 
kegagalan dalam melakukan perencanaan dan pelaksanaan 
strategi, pengambilan keputusan bisnis, dan/atau kurang 
responsifnya Perusahaan terhadap perubahan eksternal.

Perusahaan telah menyesuaikan rencana strategis dengan visi & 
misi, kecukupan internal, dan posisi strategis di industri. Untuk 
mengendalikan risiko strategi, Perusahaan secara memadai 
menjalankan proses formulasi, penerapan, dan pengawasan 
serta selalu berupaya untuk meningkatkan kemampuan 
organisasi, dan sumber daya manusia yang dimiliki sebagai 
penunjang dalam mencapai tujuan strategis Perusahaan.

4) Risiko Operasional
Risiko operasional adalah potensi kegagalan Perusahaan dalam 
merealisasikan kewajiban yang dijanjikan kepada 
tertanggung/pemegang polis akibat ketidaklayakan atau 
kegagalan proses internal, manusia, sistem teknologi informasi 
dan/atau adanya kejadian-kejadian yang berasal dari eksternal 
Perusahaan.

Perusahaan senantiasa berusaha untuk mengendalikan dan 
mengawasi risiko operasional melalui perbaikan yang 
berkelanjutan dan berkesinambungan. Perusahaan telah memiliki 
kebijakan dan prosedur kerja yang memadai. Seluruh infrastruktur, 
sistem, dan aplikasi yang digunakan telah memadai, dan 
dipelihara dengan baik. Perusahaan juga menggunakan jasa 
pihak ketiga untuk membantu kegiatan operasional dimana 
pengelolaan pihak ketiga diatur dalam prosedur internal 
Perusahaan. Perusahaan memiliki rencana keberlangsungan 
usaha, dan pemulihan atas bencana yang memadai  dan telah 
dilakukan uji coba atas rencana tersebut pada tahun 2017 dengan 
hasil  yang memuaskan. Selain itu, Perusahaan secara 
berkelanjutan mengelola dan mengembangkan sumber daya 
manusia yang dimilikinya.  

5) Risiko Aset dan Liabilitas
Risiko aset dan liabilitas adalah potensi kegagalan dalam 
pengelolaan aset dan pengelolaan liabilitas Perusahaan, yang 
menimbulkan kekurangan dana dalam memenuhi kewajiban 
Perusahaan kepada pemegang polis.

Perusahaan menganut strategi investasi yang konservatif. Dalam 
hal ini, Perusahaan mengelola, menilai, dan mengawasi posisi 
aset dan liabilitas dengan sangat memadai untuk mengurangi 
adanya risko ketidaksesuaian antara aset dan liabilitas.  Perusahaan 
secara berkala mengadakan Rapat Komite Asset Liabilitas dan 
Investasi (Asset Liabilty Management and Investment Committee/ 
ALMIC) untuk memantau risiko, posisi aset, dan liabilitas 
Perusahaan  yang diawasi secara langsung oleh Dewan Direksi.

6) Risiko Asuransi
Risiko asuransi adalah potensi kegagalan Perusahaan memenuhi 
kewajiban kepada pemegang polis sebagai akibat dari 
ketidakcukupan proses seleksi risiko (underwriting), penetapan 
premi (pricing), penggunaan reasuransi dan/atau penanganan 
klaim.

Perusahaan cenderung memiliki produk asuransi yang bersifat 
short-tail dan short-term untuk asuransi kerugian, serta medium 
hingga long-term untuk produk asuransi jiwa. Perusahaan 
memiliki diversifikasi risiko pada portofolio bisnisnya, dan telah 
memiliki struktur reasuransi yang memadai.

Perusahaan memiliki struktur, prosedur, dan pedoman yang 
terpisah atas fungsi underwriting, klaim, dan manajemen 
reasuransi. Perusahaan memiliki Komite Pengembangan Produk 
yang berfungsi untuk memantau proses pengembangan produk 
termasuk desain produk, dan penetapan premi, serta untuk 
memonitor risiko asuransi secara berkala.

7) Risiko Dukungan Dana dan Permodalan
Risiko dukungan dana dan permodalan adalah potensi kegagalan 
akibat ketidakcukupan dana Perusahaan dikarenakan 
kerugian-kerugian tak terduga yang disebabkan oleh antara lain 
meningkatnya rasio klaim di luar perkiraan, hasil investasi yang 
buruk, maupun hal yang tak terduga lainnya.

Perusahaan senantiasa menjaga posisi modalnya agar tetap 
berada di atas ketentuan minimum, dan target internal sesuai 
dengan ketentuan yang tertuang dalam Risk Appetite Statement 
Perusahaan dimana target internal Perusahaan ditetapkan lebih 
tinggi dari peraturan yang berlaku. Perusahaan mengawasi posisi 
modal secara berkala dan memiliki mekanisme penambahan 
modal dari Perusahaan induk/Grup apabila diperlukan.

8) Risiko Transaksi Intra-Grup
Risiko transaksi intra-grup adalah potensi kegagalan akibat 
ketergantungan suatu entitas baik secara langsung maupun tidak 
langsung terhadap entitas lainnya di dalam satu Konglomerasi 
Keuangan dalam rangka pemenuhan kewajiban perjanjian tertulis 
maupun perjanjian tidak tertulis, baik yang diikuti perpindahan 
dana dan/atau tidak diikuti perpindahan dana.

Grup Konglomerasi Keuangan Zurich di Indonesia terdiri dari dua 
Perusahaan asuransi yang masing-masing berdiri  sendiri dimana 
saham mayoritasnya dimiliki oleh Zurich Insurance Group (ZIG), 
dan sebagian lagi dimiliki oleh mitra lokal yang berbeda.

Kedua Perusahaan memiliki satu perjanjian transaksi intra grup 
mengenai pemanfaatan infrastruktur nomor Call Center bersama 
dengan tujuan memberikan kemudahan bagi nasabah kedua 
Perusahaan di Indonesia.

6) Insurance Risk
Insurance risk refers to the potential failure of the Company to 
fulfill its obligations to policyholders as a result of the 
inadequacy of the underwriting process, pricing, reinsurance 
and / or claims handling.

Companies tend to have short-tail and short-term insurance 
products for loss insurance, as well as medium to long-term life 
insurance products. The Company has diversified risks to its 
business portfolio, and has an adequate reinsurance structure.

The Company has separate structures, procedures and 
guidelines for the functions of underwriting, claims and 
reinsurance management. The Company has a Product 
Development Committee that serves to monitor the product 
development process including product design, and the 
determination of premiums, as well as to monitor insurance risk 
on a regular basis.

7) Funding and Capital Support Risk
Funding and capital support risk refers to potential failure due 
to the insufficiency of the Company's funds due to unexpected 
losses caused by, among other things, rising unclaimed claims 
ratio, poor investment returns, as well as other unforeseen 
circumstances.

The Company continues to maintain its capital position above 
the minimum requirements and internal targets in accordance 
with the provisions contained in the Company's Risk Appetite 
Statement whereby the Company's internal target is set higher 
than the prevailing regulations. The Company oversees its 
capital position periodically and has a mechanism for capital 
injection from the parent company / Group if necessary.

8)  Intra-Group Transactions Risk
Intra-group transaction risk refers to potential failure due to the 
dependence of an entity, directly or indirectly, on another entity 
within a financial conglomerate in the context of fulfilling the 
its written obligations as well as unwritten agreements, 
whether followed by transfer of funds and / or not 
accompanied by the transfer of funds.

The Zurich Financial Conglomerate Group in Indonesia is 
comprised of two independent Insurance Companies which are 
majority-owned by Zurich Insurance Group (ZIG), with the 
remainder owned by different local partners.

The two Companies have an intra-group transaction agreement 
regarding the utilization of its Call Center number infrastructure 
with the objective of providing convenience to customers of 
both companies in Indonesia.

Sesuai dengan ketentuan POJK tersebut, Zurich telah melaporkan 
Laporan Hasil Penilaian Profil Risiko Terintegrasi untuk tahun 2017 
kepada OJK dengan tingkat risiko terintegrasi secara keseluruhan 
adalah “Rendah”. Ini menunjukkan bahwa Konglomerasi 
Keuangan kedua Perusahaan dalam kondisi baik, dan sangat kecil 
kemungkinan bagi Perusahaan untuk gagal dalam memenuhi 
kewajibannya kepada para pemegang polis, maupun kepada pihak 
pemangku kepentingan lainnya.

Sebagai konglomerasi keuangan sejenis sebagaimana tercantum 
dalam pasal 32 POJK Nomor 17/POJK.03/2014, maka Laporan 
Profil Risiko Terintegrasi Konglomerasi Keuangan Zurich di Indonesia 
dinilai dengan mengacu kepada POJK Nomor 17/POJK.03/2014 
Tentang Penilaian Tingkat Risiko Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank 
dimana komponen utama dari risiko terintegrasi adalah sebagai 
berikut:

1) Risiko Kepengurusan
Risiko kepengurusan adalah potensi kegagalan Perusahaan dalam 
memelihara komposisi terbaik atas Dewan Komisaris dan Dewan 
Direksi yang memiliki kompetensi dan berintegritas tinggi.

Perusahaan memitigasi risiko kepengurusan dengan memastikan 
bahwa seluruh Dewan Direksi dan Dewan Komisaris memiliki 
nilai kepemimpinan, kompetensi dan integritas yang mumpuni, 
serta telah lulus dari uji kelayakan dan kepatutan (fit & proper 
test). Komposisi, proses seleksi, dan penunjukan telah dilakukan 
sesuai dengan kebutuhan Perusahaan serta memenuhi peraturan 
yang berlaku.

2) Risiko Tata Kelola
Risiko tata kelola adalah potensi kegagalan Perusahaan dalam 
menerapkan sistem tata kelola yang baik (Good Corporate 
Governance/ GCG) dan kurang memadainya sistem pengendalian 
internal.

Perusahaan telah melaksanakan prinsip-prinsip GCG secara 
memadai  dengan mengikuti dan melaksanakan persyaratan 
dalam Tata Kelola Perusahaan seperti yang tercantum di dalam 
POJK No. 2/POJK.05/2014 tentang Tata Kelola Perusahaan untuk 
Perusahaan Asuransi. Berkaitan dengan peraturan tersebut, 
Perusahaan telah mengirimkan Laporan Penerapan Tata Kelola 
Perusahaan dalam self assessment GCG kepada OJK secara 
berkala.

Prinsip-prinsip dalam GCG telah dilaksanakan diseluruh lapisan 
Perusahaan, seperti transparansi/ keterbukaan, akuntabilitas, 
tanggung jawab, independensi, dan keadilan. Perusahaan juga 
melaksanakan prinsip manajemen risiko dengan sangat baik 
yang dibuktikan dengan adanya Satuan Kerja Manajemen Risiko, 
Komite Pemantau Risiko yang diketuai oleh Komisaris Independen, 
pengimplementasian praktik manajemen risiko, dan pelaksanaan 
program pengembangan budaya manajemen risiko diseluruh 
lapisan Perusahaan.
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3) Risiko Strategi
Risiko strategi adalah potensi kegagalan Perusahaan dalam 
memenuhi kewajibannya kepada pemegang polis/nasabah akibat 
kegagalan dalam melakukan perencanaan dan pelaksanaan 
strategi, pengambilan keputusan bisnis, dan/atau kurang 
responsifnya Perusahaan terhadap perubahan eksternal.

Perusahaan telah menyesuaikan rencana strategis dengan visi & 
misi, kecukupan internal, dan posisi strategis di industri. Untuk 
mengendalikan risiko strategi, Perusahaan secara memadai 
menjalankan proses formulasi, penerapan, dan pengawasan 
serta selalu berupaya untuk meningkatkan kemampuan 
organisasi, dan sumber daya manusia yang dimiliki sebagai 
penunjang dalam mencapai tujuan strategis Perusahaan.

4) Risiko Operasional
Risiko operasional adalah potensi kegagalan Perusahaan dalam 
merealisasikan kewajiban yang dijanjikan kepada 
tertanggung/pemegang polis akibat ketidaklayakan atau 
kegagalan proses internal, manusia, sistem teknologi informasi 
dan/atau adanya kejadian-kejadian yang berasal dari eksternal 
Perusahaan.

Perusahaan senantiasa berusaha untuk mengendalikan dan 
mengawasi risiko operasional melalui perbaikan yang 
berkelanjutan dan berkesinambungan. Perusahaan telah memiliki 
kebijakan dan prosedur kerja yang memadai. Seluruh infrastruktur, 
sistem, dan aplikasi yang digunakan telah memadai, dan 
dipelihara dengan baik. Perusahaan juga menggunakan jasa 
pihak ketiga untuk membantu kegiatan operasional dimana 
pengelolaan pihak ketiga diatur dalam prosedur internal 
Perusahaan. Perusahaan memiliki rencana keberlangsungan 
usaha, dan pemulihan atas bencana yang memadai  dan telah 
dilakukan uji coba atas rencana tersebut pada tahun 2017 dengan 
hasil  yang memuaskan. Selain itu, Perusahaan secara 
berkelanjutan mengelola dan mengembangkan sumber daya 
manusia yang dimilikinya.  

5) Risiko Aset dan Liabilitas
Risiko aset dan liabilitas adalah potensi kegagalan dalam 
pengelolaan aset dan pengelolaan liabilitas Perusahaan, yang 
menimbulkan kekurangan dana dalam memenuhi kewajiban 
Perusahaan kepada pemegang polis.

Perusahaan menganut strategi investasi yang konservatif. Dalam 
hal ini, Perusahaan mengelola, menilai, dan mengawasi posisi 
aset dan liabilitas dengan sangat memadai untuk mengurangi 
adanya risko ketidaksesuaian antara aset dan liabilitas.  Perusahaan 
secara berkala mengadakan Rapat Komite Asset Liabilitas dan 
Investasi (Asset Liabilty Management and Investment Committee/ 
ALMIC) untuk memantau risiko, posisi aset, dan liabilitas 
Perusahaan  yang diawasi secara langsung oleh Dewan Direksi.

6) Risiko Asuransi
Risiko asuransi adalah potensi kegagalan Perusahaan memenuhi 
kewajiban kepada pemegang polis sebagai akibat dari 
ketidakcukupan proses seleksi risiko (underwriting), penetapan 
premi (pricing), penggunaan reasuransi dan/atau penanganan 
klaim.

Perusahaan cenderung memiliki produk asuransi yang bersifat 
short-tail dan short-term untuk asuransi kerugian, serta medium 
hingga long-term untuk produk asuransi jiwa. Perusahaan 
memiliki diversifikasi risiko pada portofolio bisnisnya, dan telah 
memiliki struktur reasuransi yang memadai.

Perusahaan memiliki struktur, prosedur, dan pedoman yang 
terpisah atas fungsi underwriting, klaim, dan manajemen 
reasuransi. Perusahaan memiliki Komite Pengembangan Produk 
yang berfungsi untuk memantau proses pengembangan produk 
termasuk desain produk, dan penetapan premi, serta untuk 
memonitor risiko asuransi secara berkala.

7) Risiko Dukungan Dana dan Permodalan
Risiko dukungan dana dan permodalan adalah potensi kegagalan 
akibat ketidakcukupan dana Perusahaan dikarenakan 
kerugian-kerugian tak terduga yang disebabkan oleh antara lain 
meningkatnya rasio klaim di luar perkiraan, hasil investasi yang 
buruk, maupun hal yang tak terduga lainnya.

Perusahaan senantiasa menjaga posisi modalnya agar tetap 
berada di atas ketentuan minimum, dan target internal sesuai 
dengan ketentuan yang tertuang dalam Risk Appetite Statement 
Perusahaan dimana target internal Perusahaan ditetapkan lebih 
tinggi dari peraturan yang berlaku. Perusahaan mengawasi posisi 
modal secara berkala dan memiliki mekanisme penambahan 
modal dari Perusahaan induk/Grup apabila diperlukan.

8) Risiko Transaksi Intra-Grup
Risiko transaksi intra-grup adalah potensi kegagalan akibat 
ketergantungan suatu entitas baik secara langsung maupun tidak 
langsung terhadap entitas lainnya di dalam satu Konglomerasi 
Keuangan dalam rangka pemenuhan kewajiban perjanjian tertulis 
maupun perjanjian tidak tertulis, baik yang diikuti perpindahan 
dana dan/atau tidak diikuti perpindahan dana.

Grup Konglomerasi Keuangan Zurich di Indonesia terdiri dari dua 
Perusahaan asuransi yang masing-masing berdiri  sendiri dimana 
saham mayoritasnya dimiliki oleh Zurich Insurance Group (ZIG), 
dan sebagian lagi dimiliki oleh mitra lokal yang berbeda.

Kedua Perusahaan memiliki satu perjanjian transaksi intra grup 
mengenai pemanfaatan infrastruktur nomor Call Center bersama 
dengan tujuan memberikan kemudahan bagi nasabah kedua 
Perusahaan di Indonesia.

Sesuai dengan ketentuan POJK tersebut, Zurich telah melaporkan 
Laporan Hasil Penilaian Profil Risiko Terintegrasi untuk tahun 2017 
kepada OJK dengan tingkat risiko terintegrasi secara keseluruhan 
adalah “Rendah”. Ini menunjukkan bahwa Konglomerasi 
Keuangan kedua Perusahaan dalam kondisi baik, dan sangat kecil 
kemungkinan bagi Perusahaan untuk gagal dalam memenuhi 
kewajibannya kepada para pemegang polis, maupun kepada pihak 
pemangku kepentingan lainnya.

Sebagai konglomerasi keuangan sejenis sebagaimana tercantum 
dalam pasal 32 POJK Nomor 17/POJK.03/2014, maka Laporan 
Profil Risiko Terintegrasi Konglomerasi Keuangan Zurich di Indonesia 
dinilai dengan mengacu kepada POJK Nomor 17/POJK.03/2014 
Tentang Penilaian Tingkat Risiko Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank 
dimana komponen utama dari risiko terintegrasi adalah sebagai 
berikut:

1) Risiko Kepengurusan
Risiko kepengurusan adalah potensi kegagalan Perusahaan dalam 
memelihara komposisi terbaik atas Dewan Komisaris dan Dewan 
Direksi yang memiliki kompetensi dan berintegritas tinggi.

Perusahaan memitigasi risiko kepengurusan dengan memastikan 
bahwa seluruh Dewan Direksi dan Dewan Komisaris memiliki 
nilai kepemimpinan, kompetensi dan integritas yang mumpuni, 
serta telah lulus dari uji kelayakan dan kepatutan (fit & proper 
test). Komposisi, proses seleksi, dan penunjukan telah dilakukan 
sesuai dengan kebutuhan Perusahaan serta memenuhi peraturan 
yang berlaku.

2) Risiko Tata Kelola
Risiko tata kelola adalah potensi kegagalan Perusahaan dalam 
menerapkan sistem tata kelola yang baik (Good Corporate 
Governance/ GCG) dan kurang memadainya sistem pengendalian 
internal.

Perusahaan telah melaksanakan prinsip-prinsip GCG secara 
memadai  dengan mengikuti dan melaksanakan persyaratan 
dalam Tata Kelola Perusahaan seperti yang tercantum di dalam 
POJK No. 2/POJK.05/2014 tentang Tata Kelola Perusahaan untuk 
Perusahaan Asuransi. Berkaitan dengan peraturan tersebut, 
Perusahaan telah mengirimkan Laporan Penerapan Tata Kelola 
Perusahaan dalam self assessment GCG kepada OJK secara 
berkala.

Prinsip-prinsip dalam GCG telah dilaksanakan diseluruh lapisan 
Perusahaan, seperti transparansi/ keterbukaan, akuntabilitas, 
tanggung jawab, independensi, dan keadilan. Perusahaan juga 
melaksanakan prinsip manajemen risiko dengan sangat baik 
yang dibuktikan dengan adanya Satuan Kerja Manajemen Risiko, 
Komite Pemantau Risiko yang diketuai oleh Komisaris Independen, 
pengimplementasian praktik manajemen risiko, dan pelaksanaan 
program pengembangan budaya manajemen risiko diseluruh 
lapisan Perusahaan.
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3) Risiko Strategi
Risiko strategi adalah potensi kegagalan Perusahaan dalam 
memenuhi kewajibannya kepada pemegang polis/nasabah akibat 
kegagalan dalam melakukan perencanaan dan pelaksanaan 
strategi, pengambilan keputusan bisnis, dan/atau kurang 
responsifnya Perusahaan terhadap perubahan eksternal.

Perusahaan telah menyesuaikan rencana strategis dengan visi & 
misi, kecukupan internal, dan posisi strategis di industri. Untuk 
mengendalikan risiko strategi, Perusahaan secara memadai 
menjalankan proses formulasi, penerapan, dan pengawasan 
serta selalu berupaya untuk meningkatkan kemampuan 
organisasi, dan sumber daya manusia yang dimiliki sebagai 
penunjang dalam mencapai tujuan strategis Perusahaan.

4) Risiko Operasional
Risiko operasional adalah potensi kegagalan Perusahaan dalam 
merealisasikan kewajiban yang dijanjikan kepada 
tertanggung/pemegang polis akibat ketidaklayakan atau 
kegagalan proses internal, manusia, sistem teknologi informasi 
dan/atau adanya kejadian-kejadian yang berasal dari eksternal 
Perusahaan.

Perusahaan senantiasa berusaha untuk mengendalikan dan 
mengawasi risiko operasional melalui perbaikan yang 
berkelanjutan dan berkesinambungan. Perusahaan telah memiliki 
kebijakan dan prosedur kerja yang memadai. Seluruh infrastruktur, 
sistem, dan aplikasi yang digunakan telah memadai, dan 
dipelihara dengan baik. Perusahaan juga menggunakan jasa 
pihak ketiga untuk membantu kegiatan operasional dimana 
pengelolaan pihak ketiga diatur dalam prosedur internal 
Perusahaan. Perusahaan memiliki rencana keberlangsungan 
usaha, dan pemulihan atas bencana yang memadai  dan telah 
dilakukan uji coba atas rencana tersebut pada tahun 2017 dengan 
hasil  yang memuaskan. Selain itu, Perusahaan secara 
berkelanjutan mengelola dan mengembangkan sumber daya 
manusia yang dimilikinya.  

5) Risiko Aset dan Liabilitas
Risiko aset dan liabilitas adalah potensi kegagalan dalam 
pengelolaan aset dan pengelolaan liabilitas Perusahaan, yang 
menimbulkan kekurangan dana dalam memenuhi kewajiban 
Perusahaan kepada pemegang polis.

Perusahaan menganut strategi investasi yang konservatif. Dalam 
hal ini, Perusahaan mengelola, menilai, dan mengawasi posisi 
aset dan liabilitas dengan sangat memadai untuk mengurangi 
adanya risko ketidaksesuaian antara aset dan liabilitas.  Perusahaan 
secara berkala mengadakan Rapat Komite Asset Liabilitas dan 
Investasi (Asset Liabilty Management and Investment Committee/ 
ALMIC) untuk memantau risiko, posisi aset, dan liabilitas 
Perusahaan  yang diawasi secara langsung oleh Dewan Direksi.

6) Risiko Asuransi
Risiko asuransi adalah potensi kegagalan Perusahaan memenuhi 
kewajiban kepada pemegang polis sebagai akibat dari 
ketidakcukupan proses seleksi risiko (underwriting), penetapan 
premi (pricing), penggunaan reasuransi dan/atau penanganan 
klaim.

Perusahaan cenderung memiliki produk asuransi yang bersifat 
short-tail dan short-term untuk asuransi kerugian, serta medium 
hingga long-term untuk produk asuransi jiwa. Perusahaan 
memiliki diversifikasi risiko pada portofolio bisnisnya, dan telah 
memiliki struktur reasuransi yang memadai.

Perusahaan memiliki struktur, prosedur, dan pedoman yang 
terpisah atas fungsi underwriting, klaim, dan manajemen 
reasuransi. Perusahaan memiliki Komite Pengembangan Produk 
yang berfungsi untuk memantau proses pengembangan produk 
termasuk desain produk, dan penetapan premi, serta untuk 
memonitor risiko asuransi secara berkala.

7) Risiko Dukungan Dana dan Permodalan
Risiko dukungan dana dan permodalan adalah potensi kegagalan 
akibat ketidakcukupan dana Perusahaan dikarenakan 
kerugian-kerugian tak terduga yang disebabkan oleh antara lain 
meningkatnya rasio klaim di luar perkiraan, hasil investasi yang 
buruk, maupun hal yang tak terduga lainnya.

Perusahaan senantiasa menjaga posisi modalnya agar tetap 
berada di atas ketentuan minimum, dan target internal sesuai 
dengan ketentuan yang tertuang dalam Risk Appetite Statement 
Perusahaan dimana target internal Perusahaan ditetapkan lebih 
tinggi dari peraturan yang berlaku. Perusahaan mengawasi posisi 
modal secara berkala dan memiliki mekanisme penambahan 
modal dari Perusahaan induk/Grup apabila diperlukan.

8) Risiko Transaksi Intra-Grup
Risiko transaksi intra-grup adalah potensi kegagalan akibat 
ketergantungan suatu entitas baik secara langsung maupun tidak 
langsung terhadap entitas lainnya di dalam satu Konglomerasi 
Keuangan dalam rangka pemenuhan kewajiban perjanjian tertulis 
maupun perjanjian tidak tertulis, baik yang diikuti perpindahan 
dana dan/atau tidak diikuti perpindahan dana.

Grup Konglomerasi Keuangan Zurich di Indonesia terdiri dari dua 
Perusahaan asuransi yang masing-masing berdiri  sendiri dimana 
saham mayoritasnya dimiliki oleh Zurich Insurance Group (ZIG), 
dan sebagian lagi dimiliki oleh mitra lokal yang berbeda.

Kedua Perusahaan memiliki satu perjanjian transaksi intra grup 
mengenai pemanfaatan infrastruktur nomor Call Center bersama 
dengan tujuan memberikan kemudahan bagi nasabah kedua 
Perusahaan di Indonesia.

CSR

Sesuai dengan ketentuan POJK tersebut, Zurich telah melaporkan 
Laporan Hasil Penilaian Profil Risiko Terintegrasi untuk tahun 2017 
kepada OJK dengan tingkat risiko terintegrasi secara keseluruhan 
adalah “Rendah”. Ini menunjukkan bahwa Konglomerasi 
Keuangan kedua Perusahaan dalam kondisi baik, dan sangat kecil 
kemungkinan bagi Perusahaan untuk gagal dalam memenuhi 
kewajibannya kepada para pemegang polis, maupun kepada pihak 
pemangku kepentingan lainnya.

Sebagai konglomerasi keuangan sejenis sebagaimana tercantum 
dalam pasal 32 POJK Nomor 17/POJK.03/2014, maka Laporan 
Profil Risiko Terintegrasi Konglomerasi Keuangan Zurich di Indonesia 
dinilai dengan mengacu kepada POJK Nomor 17/POJK.03/2014 
Tentang Penilaian Tingkat Risiko Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank 
dimana komponen utama dari risiko terintegrasi adalah sebagai 
berikut:

1) Risiko Kepengurusan
Risiko kepengurusan adalah potensi kegagalan Perusahaan dalam 
memelihara komposisi terbaik atas Dewan Komisaris dan Dewan 
Direksi yang memiliki kompetensi dan berintegritas tinggi.

Perusahaan memitigasi risiko kepengurusan dengan memastikan 
bahwa seluruh Dewan Direksi dan Dewan Komisaris memiliki 
nilai kepemimpinan, kompetensi dan integritas yang mumpuni, 
serta telah lulus dari uji kelayakan dan kepatutan (fit & proper 
test). Komposisi, proses seleksi, dan penunjukan telah dilakukan 
sesuai dengan kebutuhan Perusahaan serta memenuhi peraturan 
yang berlaku.

2) Risiko Tata Kelola
Risiko tata kelola adalah potensi kegagalan Perusahaan dalam 
menerapkan sistem tata kelola yang baik (Good Corporate 
Governance/ GCG) dan kurang memadainya sistem pengendalian 
internal.

Perusahaan telah melaksanakan prinsip-prinsip GCG secara 
memadai  dengan mengikuti dan melaksanakan persyaratan 
dalam Tata Kelola Perusahaan seperti yang tercantum di dalam 
POJK No. 2/POJK.05/2014 tentang Tata Kelola Perusahaan untuk 
Perusahaan Asuransi. Berkaitan dengan peraturan tersebut, 
Perusahaan telah mengirimkan Laporan Penerapan Tata Kelola 
Perusahaan dalam self assessment GCG kepada OJK secara 
berkala.

Prinsip-prinsip dalam GCG telah dilaksanakan diseluruh lapisan 
Perusahaan, seperti transparansi/ keterbukaan, akuntabilitas, 
tanggung jawab, independensi, dan keadilan. Perusahaan juga 
melaksanakan prinsip manajemen risiko dengan sangat baik 
yang dibuktikan dengan adanya Satuan Kerja Manajemen Risiko, 
Komite Pemantau Risiko yang diketuai oleh Komisaris Independen, 
pengimplementasian praktik manajemen risiko, dan pelaksanaan 
program pengembangan budaya manajemen risiko diseluruh 
lapisan Perusahaan.
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3) Risiko Strategi
Risiko strategi adalah potensi kegagalan Perusahaan dalam 
memenuhi kewajibannya kepada pemegang polis/nasabah akibat 
kegagalan dalam melakukan perencanaan dan pelaksanaan 
strategi, pengambilan keputusan bisnis, dan/atau kurang 
responsifnya Perusahaan terhadap perubahan eksternal.

Perusahaan telah menyesuaikan rencana strategis dengan visi & 
misi, kecukupan internal, dan posisi strategis di industri. Untuk 
mengendalikan risiko strategi, Perusahaan secara memadai 
menjalankan proses formulasi, penerapan, dan pengawasan 
serta selalu berupaya untuk meningkatkan kemampuan 
organisasi, dan sumber daya manusia yang dimiliki sebagai 
penunjang dalam mencapai tujuan strategis Perusahaan.

4) Risiko Operasional
Risiko operasional adalah potensi kegagalan Perusahaan dalam 
merealisasikan kewajiban yang dijanjikan kepada 
tertanggung/pemegang polis akibat ketidaklayakan atau 
kegagalan proses internal, manusia, sistem teknologi informasi 
dan/atau adanya kejadian-kejadian yang berasal dari eksternal 
Perusahaan.

Perusahaan senantiasa berusaha untuk mengendalikan dan 
mengawasi risiko operasional melalui perbaikan yang 
berkelanjutan dan berkesinambungan. Perusahaan telah memiliki 
kebijakan dan prosedur kerja yang memadai. Seluruh infrastruktur, 
sistem, dan aplikasi yang digunakan telah memadai, dan 
dipelihara dengan baik. Perusahaan juga menggunakan jasa 
pihak ketiga untuk membantu kegiatan operasional dimana 
pengelolaan pihak ketiga diatur dalam prosedur internal 
Perusahaan. Perusahaan memiliki rencana keberlangsungan 
usaha, dan pemulihan atas bencana yang memadai  dan telah 
dilakukan uji coba atas rencana tersebut pada tahun 2017 dengan 
hasil  yang memuaskan. Selain itu, Perusahaan secara 
berkelanjutan mengelola dan mengembangkan sumber daya 
manusia yang dimilikinya.  

5) Risiko Aset dan Liabilitas
Risiko aset dan liabilitas adalah potensi kegagalan dalam 
pengelolaan aset dan pengelolaan liabilitas Perusahaan, yang 
menimbulkan kekurangan dana dalam memenuhi kewajiban 
Perusahaan kepada pemegang polis.

Perusahaan menganut strategi investasi yang konservatif. Dalam 
hal ini, Perusahaan mengelola, menilai, dan mengawasi posisi 
aset dan liabilitas dengan sangat memadai untuk mengurangi 
adanya risko ketidaksesuaian antara aset dan liabilitas.  Perusahaan 
secara berkala mengadakan Rapat Komite Asset Liabilitas dan 
Investasi (Asset Liabilty Management and Investment Committee/ 
ALMIC) untuk memantau risiko, posisi aset, dan liabilitas 
Perusahaan  yang diawasi secara langsung oleh Dewan Direksi.

6) Risiko Asuransi
Risiko asuransi adalah potensi kegagalan Perusahaan memenuhi 
kewajiban kepada pemegang polis sebagai akibat dari 
ketidakcukupan proses seleksi risiko (underwriting), penetapan 
premi (pricing), penggunaan reasuransi dan/atau penanganan 
klaim.

Perusahaan cenderung memiliki produk asuransi yang bersifat 
short-tail dan short-term untuk asuransi kerugian, serta medium 
hingga long-term untuk produk asuransi jiwa. Perusahaan 
memiliki diversifikasi risiko pada portofolio bisnisnya, dan telah 
memiliki struktur reasuransi yang memadai.

Perusahaan memiliki struktur, prosedur, dan pedoman yang 
terpisah atas fungsi underwriting, klaim, dan manajemen 
reasuransi. Perusahaan memiliki Komite Pengembangan Produk 
yang berfungsi untuk memantau proses pengembangan produk 
termasuk desain produk, dan penetapan premi, serta untuk 
memonitor risiko asuransi secara berkala.

7) Risiko Dukungan Dana dan Permodalan
Risiko dukungan dana dan permodalan adalah potensi kegagalan 
akibat ketidakcukupan dana Perusahaan dikarenakan 
kerugian-kerugian tak terduga yang disebabkan oleh antara lain 
meningkatnya rasio klaim di luar perkiraan, hasil investasi yang 
buruk, maupun hal yang tak terduga lainnya.

Perusahaan senantiasa menjaga posisi modalnya agar tetap 
berada di atas ketentuan minimum, dan target internal sesuai 
dengan ketentuan yang tertuang dalam Risk Appetite Statement 
Perusahaan dimana target internal Perusahaan ditetapkan lebih 
tinggi dari peraturan yang berlaku. Perusahaan mengawasi posisi 
modal secara berkala dan memiliki mekanisme penambahan 
modal dari Perusahaan induk/Grup apabila diperlukan.

8) Risiko Transaksi Intra-Grup
Risiko transaksi intra-grup adalah potensi kegagalan akibat 
ketergantungan suatu entitas baik secara langsung maupun tidak 
langsung terhadap entitas lainnya di dalam satu Konglomerasi 
Keuangan dalam rangka pemenuhan kewajiban perjanjian tertulis 
maupun perjanjian tidak tertulis, baik yang diikuti perpindahan 
dana dan/atau tidak diikuti perpindahan dana.

Grup Konglomerasi Keuangan Zurich di Indonesia terdiri dari dua 
Perusahaan asuransi yang masing-masing berdiri  sendiri dimana 
saham mayoritasnya dimiliki oleh Zurich Insurance Group (ZIG), 
dan sebagian lagi dimiliki oleh mitra lokal yang berbeda.

Kedua Perusahaan memiliki satu perjanjian transaksi intra grup 
mengenai pemanfaatan infrastruktur nomor Call Center bersama 
dengan tujuan memberikan kemudahan bagi nasabah kedua 
Perusahaan di Indonesia.

Pada tahun 2017, Zurich Indonesia melalui ZII dan ZTL  melakukan 
berbagai kegiatan CSR yang memberikan manfaat dan perlindungan 
kepada para pemangku kepentingan yaitu masyarakat Indonesia.

In 2017, Zurich Indonesia through ZTL and ZII carried out a 
number of CSR activities to benefit and protect the people of 
Indonesia as its stakeholders.

Sesuai dengan ketentuan POJK tersebut, Zurich telah melaporkan 
Laporan Hasil Penilaian Profil Risiko Terintegrasi untuk tahun 2017 
kepada OJK dengan tingkat risiko terintegrasi secara keseluruhan 
adalah “Rendah”. Ini menunjukkan bahwa Konglomerasi 
Keuangan kedua Perusahaan dalam kondisi baik, dan sangat kecil 
kemungkinan bagi Perusahaan untuk gagal dalam memenuhi 
kewajibannya kepada para pemegang polis, maupun kepada pihak 
pemangku kepentingan lainnya.

Sebagai konglomerasi keuangan sejenis sebagaimana tercantum 
dalam pasal 32 POJK Nomor 17/POJK.03/2014, maka Laporan 
Profil Risiko Terintegrasi Konglomerasi Keuangan Zurich di Indonesia 
dinilai dengan mengacu kepada POJK Nomor 17/POJK.03/2014 
Tentang Penilaian Tingkat Risiko Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank 
dimana komponen utama dari risiko terintegrasi adalah sebagai 
berikut:

1) Risiko Kepengurusan
Risiko kepengurusan adalah potensi kegagalan Perusahaan dalam 
memelihara komposisi terbaik atas Dewan Komisaris dan Dewan 
Direksi yang memiliki kompetensi dan berintegritas tinggi.

Perusahaan memitigasi risiko kepengurusan dengan memastikan 
bahwa seluruh Dewan Direksi dan Dewan Komisaris memiliki 
nilai kepemimpinan, kompetensi dan integritas yang mumpuni, 
serta telah lulus dari uji kelayakan dan kepatutan (fit & proper 
test). Komposisi, proses seleksi, dan penunjukan telah dilakukan 
sesuai dengan kebutuhan Perusahaan serta memenuhi peraturan 
yang berlaku.

2) Risiko Tata Kelola
Risiko tata kelola adalah potensi kegagalan Perusahaan dalam 
menerapkan sistem tata kelola yang baik (Good Corporate 
Governance/ GCG) dan kurang memadainya sistem pengendalian 
internal.

Perusahaan telah melaksanakan prinsip-prinsip GCG secara 
memadai  dengan mengikuti dan melaksanakan persyaratan 
dalam Tata Kelola Perusahaan seperti yang tercantum di dalam 
POJK No. 2/POJK.05/2014 tentang Tata Kelola Perusahaan untuk 
Perusahaan Asuransi. Berkaitan dengan peraturan tersebut, 
Perusahaan telah mengirimkan Laporan Penerapan Tata Kelola 
Perusahaan dalam self assessment GCG kepada OJK secara 
berkala.

Prinsip-prinsip dalam GCG telah dilaksanakan diseluruh lapisan 
Perusahaan, seperti transparansi/ keterbukaan, akuntabilitas, 
tanggung jawab, independensi, dan keadilan. Perusahaan juga 
melaksanakan prinsip manajemen risiko dengan sangat baik 
yang dibuktikan dengan adanya Satuan Kerja Manajemen Risiko, 
Komite Pemantau Risiko yang diketuai oleh Komisaris Independen, 
pengimplementasian praktik manajemen risiko, dan pelaksanaan 
program pengembangan budaya manajemen risiko diseluruh 
lapisan Perusahaan.

PROGRAM MASYARAKAT TANGGUH BANJIR
Pada tahun 2017, program masyarakat tangguh banjir di 
Indonesia memasuki tahun terakhir dari rencana pelaksanaan 
lima tahun. Semua rencana aksi pengurangan risiko banjir telah 
dilakukan untuk meningkatkan ketangguhan masyarakat, dan 
juga telah menunjukkan dampak positif di masyarakat. Dan 
dengan secara aktif melibatkan dan menyerahkan program ke 
masyarakat dan pemerintah setempat, dapat dipastikan program 
akan terus dipertahankan dan dilanjutkan.

Rencana Aksi Pengurangan Risiko Banjir
Beberapa rencana aksi yang telah dilakukan termasukgedung 
evakuasi, pengembangan aplikasi Sistem Peringatan Dini dan 
Aksi Dini Banjir (FEWEAS) Citarum, pelatihan manajemen bisnis 
dan risiko yang diberikan oleh karyawan Zurich, dan adanya 
Temu Siaga Bencana Berbasis Masyarakat (SIBAT) untuk saling 
berbagi pengetahuan dan informasi terkait bencana, termasuk 
bencana banjir.

Serah Terima Program Kepada Masyarakat dan Pemerintah 
Setempat
Setelah program selesai, program ini akan diserahterimakan 
kepada masyarakat dan pemerintah setempat. Kemudian 
program ini dengan melibatkan  masyarakat  dalam program 
dan kegiatan pemerintah lain yang berhubungan dengan 
kesiap-siagaan dan tanggapan banjir, serta bencana lainnya.

COMMUNITY FLOOD RESILIENCE PROGRAM
In 2017, the community flood resilience program in Indonesia 
entered the last year of its five year plan. The flood risk mitigation 
actions that had been planned in order to increase community 
resilience had all been conducted, with positive impacts for the 
community. By actively involving and handing over the program 
to the local community and government, this ensured that the 
program will be maintained and continue.

Flood Risk Reduction Action Plans
Various action plans have been conducted including a building for 
evacuations, development of the Citarum Flood Early Warning Early 
Action System (FEWEAS) application, business management and 
risk management training given by Zurich employees, and 
knowledge and information sharing by the Temu Siaga Bencana 
Berbasis Masyarakat (SIBAT) in relation to disasters, including flood 
disasters.

Program Handover to Community and Local Government

After the program is completed, it will be handed over to the local 
community and government who will  continue the program by 
involving the community in other government programs and 
activities related to flood disaster prepareness and respondse and 
other disasters.

1. 1.
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3) Risiko Strategi
Risiko strategi adalah potensi kegagalan Perusahaan dalam 
memenuhi kewajibannya kepada pemegang polis/nasabah akibat 
kegagalan dalam melakukan perencanaan dan pelaksanaan 
strategi, pengambilan keputusan bisnis, dan/atau kurang 
responsifnya Perusahaan terhadap perubahan eksternal.

Perusahaan telah menyesuaikan rencana strategis dengan visi & 
misi, kecukupan internal, dan posisi strategis di industri. Untuk 
mengendalikan risiko strategi, Perusahaan secara memadai 
menjalankan proses formulasi, penerapan, dan pengawasan 
serta selalu berupaya untuk meningkatkan kemampuan 
organisasi, dan sumber daya manusia yang dimiliki sebagai 
penunjang dalam mencapai tujuan strategis Perusahaan.

4) Risiko Operasional
Risiko operasional adalah potensi kegagalan Perusahaan dalam 
merealisasikan kewajiban yang dijanjikan kepada 
tertanggung/pemegang polis akibat ketidaklayakan atau 
kegagalan proses internal, manusia, sistem teknologi informasi 
dan/atau adanya kejadian-kejadian yang berasal dari eksternal 
Perusahaan.

Perusahaan senantiasa berusaha untuk mengendalikan dan 
mengawasi risiko operasional melalui perbaikan yang 
berkelanjutan dan berkesinambungan. Perusahaan telah memiliki 
kebijakan dan prosedur kerja yang memadai. Seluruh infrastruktur, 
sistem, dan aplikasi yang digunakan telah memadai, dan 
dipelihara dengan baik. Perusahaan juga menggunakan jasa 
pihak ketiga untuk membantu kegiatan operasional dimana 
pengelolaan pihak ketiga diatur dalam prosedur internal 
Perusahaan. Perusahaan memiliki rencana keberlangsungan 
usaha, dan pemulihan atas bencana yang memadai  dan telah 
dilakukan uji coba atas rencana tersebut pada tahun 2017 dengan 
hasil  yang memuaskan. Selain itu, Perusahaan secara 
berkelanjutan mengelola dan mengembangkan sumber daya 
manusia yang dimilikinya.  

5) Risiko Aset dan Liabilitas
Risiko aset dan liabilitas adalah potensi kegagalan dalam 
pengelolaan aset dan pengelolaan liabilitas Perusahaan, yang 
menimbulkan kekurangan dana dalam memenuhi kewajiban 
Perusahaan kepada pemegang polis.

Perusahaan menganut strategi investasi yang konservatif. Dalam 
hal ini, Perusahaan mengelola, menilai, dan mengawasi posisi 
aset dan liabilitas dengan sangat memadai untuk mengurangi 
adanya risko ketidaksesuaian antara aset dan liabilitas.  Perusahaan 
secara berkala mengadakan Rapat Komite Asset Liabilitas dan 
Investasi (Asset Liabilty Management and Investment Committee/ 
ALMIC) untuk memantau risiko, posisi aset, dan liabilitas 
Perusahaan  yang diawasi secara langsung oleh Dewan Direksi.

6) Risiko Asuransi
Risiko asuransi adalah potensi kegagalan Perusahaan memenuhi 
kewajiban kepada pemegang polis sebagai akibat dari 
ketidakcukupan proses seleksi risiko (underwriting), penetapan 
premi (pricing), penggunaan reasuransi dan/atau penanganan 
klaim.

Perusahaan cenderung memiliki produk asuransi yang bersifat 
short-tail dan short-term untuk asuransi kerugian, serta medium 
hingga long-term untuk produk asuransi jiwa. Perusahaan 
memiliki diversifikasi risiko pada portofolio bisnisnya, dan telah 
memiliki struktur reasuransi yang memadai.

Perusahaan memiliki struktur, prosedur, dan pedoman yang 
terpisah atas fungsi underwriting, klaim, dan manajemen 
reasuransi. Perusahaan memiliki Komite Pengembangan Produk 
yang berfungsi untuk memantau proses pengembangan produk 
termasuk desain produk, dan penetapan premi, serta untuk 
memonitor risiko asuransi secara berkala.

7) Risiko Dukungan Dana dan Permodalan
Risiko dukungan dana dan permodalan adalah potensi kegagalan 
akibat ketidakcukupan dana Perusahaan dikarenakan 
kerugian-kerugian tak terduga yang disebabkan oleh antara lain 
meningkatnya rasio klaim di luar perkiraan, hasil investasi yang 
buruk, maupun hal yang tak terduga lainnya.

Perusahaan senantiasa menjaga posisi modalnya agar tetap 
berada di atas ketentuan minimum, dan target internal sesuai 
dengan ketentuan yang tertuang dalam Risk Appetite Statement 
Perusahaan dimana target internal Perusahaan ditetapkan lebih 
tinggi dari peraturan yang berlaku. Perusahaan mengawasi posisi 
modal secara berkala dan memiliki mekanisme penambahan 
modal dari Perusahaan induk/Grup apabila diperlukan.

8) Risiko Transaksi Intra-Grup
Risiko transaksi intra-grup adalah potensi kegagalan akibat 
ketergantungan suatu entitas baik secara langsung maupun tidak 
langsung terhadap entitas lainnya di dalam satu Konglomerasi 
Keuangan dalam rangka pemenuhan kewajiban perjanjian tertulis 
maupun perjanjian tidak tertulis, baik yang diikuti perpindahan 
dana dan/atau tidak diikuti perpindahan dana.

Grup Konglomerasi Keuangan Zurich di Indonesia terdiri dari dua 
Perusahaan asuransi yang masing-masing berdiri  sendiri dimana 
saham mayoritasnya dimiliki oleh Zurich Insurance Group (ZIG), 
dan sebagian lagi dimiliki oleh mitra lokal yang berbeda.

Kedua Perusahaan memiliki satu perjanjian transaksi intra grup 
mengenai pemanfaatan infrastruktur nomor Call Center bersama 
dengan tujuan memberikan kemudahan bagi nasabah kedua 
Perusahaan di Indonesia.

DONOR DARAH
Sebagai bagian dari Zurich Community Week 2017, Zurich 
Indonesia bersama dengan Palang Merah Indonesia (PMI) cabang 
Jakarta Utara mengadakan kegiatan donor darah pada bulan 
September 2017. Sekitar 90 orang karyawan memenuhi syarat 
untuk mendonorkan darah 

BLOOD DONATION
As a part of Zurich Community Week 2017, Zurich Indonesia 
together with the North Jakarta branch of the Indonesian Red 
Cross (PMI) held One Zurich blood donation activities at the Jakarta 
office in September 2017. Around 90 employees were eligible to 
donate their blood.

PEMBANGUNAN RUMAH DAN PERPUSTAKAAN SEKOLAH
Sebagai kontribusi sosial ke masyarakat dan sejalan dengan 
kegiatan Zurich Community Week 2017, Zurich Indonesia 
berkolaborasi dengan Habitat for Humanity Indonesia (HHI) 
untuk membuat rumah, perpustakaan sekolah, dan 
kegiatan-kegiatan lainnya di daerah masyarakat nelayan di Mauk 
- Tangerang, propinsi Banten.

HHI adalah sebuah llembaga swadaya masyarakat (LSM) yang 
fokus membangun rumah layak huni sederhana untuk 
meningkatkan kesejahteraan orang-orang yang membutuhkan.

BUILDING HOUSES AND SCHOOL LIBRARY
As a social contribution to the community and in line with Zurich 
Community Week 2017 activities, Zurich Indonesia collaborated 
with Habitat for Humanity Indonesia (HHI) to build houses, a school 
library, and held other activities in the fisherman community in 
Mauk - Tangerang, Banten province.

HHI is a non-government organization (NGO) that focuses on 
building simple but decent houses to increase the welfare of the 
underprivileged.

Sesuai dengan ketentuan POJK tersebut, Zurich telah melaporkan 
Laporan Hasil Penilaian Profil Risiko Terintegrasi untuk tahun 2017 
kepada OJK dengan tingkat risiko terintegrasi secara keseluruhan 
adalah “Rendah”. Ini menunjukkan bahwa Konglomerasi 
Keuangan kedua Perusahaan dalam kondisi baik, dan sangat kecil 
kemungkinan bagi Perusahaan untuk gagal dalam memenuhi 
kewajibannya kepada para pemegang polis, maupun kepada pihak 
pemangku kepentingan lainnya.

Sebagai konglomerasi keuangan sejenis sebagaimana tercantum 
dalam pasal 32 POJK Nomor 17/POJK.03/2014, maka Laporan 
Profil Risiko Terintegrasi Konglomerasi Keuangan Zurich di Indonesia 
dinilai dengan mengacu kepada POJK Nomor 17/POJK.03/2014 
Tentang Penilaian Tingkat Risiko Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank 
dimana komponen utama dari risiko terintegrasi adalah sebagai 
berikut:

1) Risiko Kepengurusan
Risiko kepengurusan adalah potensi kegagalan Perusahaan dalam 
memelihara komposisi terbaik atas Dewan Komisaris dan Dewan 
Direksi yang memiliki kompetensi dan berintegritas tinggi.

Perusahaan memitigasi risiko kepengurusan dengan memastikan 
bahwa seluruh Dewan Direksi dan Dewan Komisaris memiliki 
nilai kepemimpinan, kompetensi dan integritas yang mumpuni, 
serta telah lulus dari uji kelayakan dan kepatutan (fit & proper 
test). Komposisi, proses seleksi, dan penunjukan telah dilakukan 
sesuai dengan kebutuhan Perusahaan serta memenuhi peraturan 
yang berlaku.

2) Risiko Tata Kelola
Risiko tata kelola adalah potensi kegagalan Perusahaan dalam 
menerapkan sistem tata kelola yang baik (Good Corporate 
Governance/ GCG) dan kurang memadainya sistem pengendalian 
internal.

Perusahaan telah melaksanakan prinsip-prinsip GCG secara 
memadai  dengan mengikuti dan melaksanakan persyaratan 
dalam Tata Kelola Perusahaan seperti yang tercantum di dalam 
POJK No. 2/POJK.05/2014 tentang Tata Kelola Perusahaan untuk 
Perusahaan Asuransi. Berkaitan dengan peraturan tersebut, 
Perusahaan telah mengirimkan Laporan Penerapan Tata Kelola 
Perusahaan dalam self assessment GCG kepada OJK secara 
berkala.

Prinsip-prinsip dalam GCG telah dilaksanakan diseluruh lapisan 
Perusahaan, seperti transparansi/ keterbukaan, akuntabilitas, 
tanggung jawab, independensi, dan keadilan. Perusahaan juga 
melaksanakan prinsip manajemen risiko dengan sangat baik 
yang dibuktikan dengan adanya Satuan Kerja Manajemen Risiko, 
Komite Pemantau Risiko yang diketuai oleh Komisaris Independen, 
pengimplementasian praktik manajemen risiko, dan pelaksanaan 
program pengembangan budaya manajemen risiko diseluruh 
lapisan Perusahaan.

2.

3.

2.

3.



3) Risiko Strategi
Risiko strategi adalah potensi kegagalan Perusahaan dalam 
memenuhi kewajibannya kepada pemegang polis/nasabah akibat 
kegagalan dalam melakukan perencanaan dan pelaksanaan 
strategi, pengambilan keputusan bisnis, dan/atau kurang 
responsifnya Perusahaan terhadap perubahan eksternal.

Perusahaan telah menyesuaikan rencana strategis dengan visi & 
misi, kecukupan internal, dan posisi strategis di industri. Untuk 
mengendalikan risiko strategi, Perusahaan secara memadai 
menjalankan proses formulasi, penerapan, dan pengawasan 
serta selalu berupaya untuk meningkatkan kemampuan 
organisasi, dan sumber daya manusia yang dimiliki sebagai 
penunjang dalam mencapai tujuan strategis Perusahaan.

4) Risiko Operasional
Risiko operasional adalah potensi kegagalan Perusahaan dalam 
merealisasikan kewajiban yang dijanjikan kepada 
tertanggung/pemegang polis akibat ketidaklayakan atau 
kegagalan proses internal, manusia, sistem teknologi informasi 
dan/atau adanya kejadian-kejadian yang berasal dari eksternal 
Perusahaan.

Perusahaan senantiasa berusaha untuk mengendalikan dan 
mengawasi risiko operasional melalui perbaikan yang 
berkelanjutan dan berkesinambungan. Perusahaan telah memiliki 
kebijakan dan prosedur kerja yang memadai. Seluruh infrastruktur, 
sistem, dan aplikasi yang digunakan telah memadai, dan 
dipelihara dengan baik. Perusahaan juga menggunakan jasa 
pihak ketiga untuk membantu kegiatan operasional dimana 
pengelolaan pihak ketiga diatur dalam prosedur internal 
Perusahaan. Perusahaan memiliki rencana keberlangsungan 
usaha, dan pemulihan atas bencana yang memadai  dan telah 
dilakukan uji coba atas rencana tersebut pada tahun 2017 dengan 
hasil  yang memuaskan. Selain itu, Perusahaan secara 
berkelanjutan mengelola dan mengembangkan sumber daya 
manusia yang dimilikinya.  

5) Risiko Aset dan Liabilitas
Risiko aset dan liabilitas adalah potensi kegagalan dalam 
pengelolaan aset dan pengelolaan liabilitas Perusahaan, yang 
menimbulkan kekurangan dana dalam memenuhi kewajiban 
Perusahaan kepada pemegang polis.

Perusahaan menganut strategi investasi yang konservatif. Dalam 
hal ini, Perusahaan mengelola, menilai, dan mengawasi posisi 
aset dan liabilitas dengan sangat memadai untuk mengurangi 
adanya risko ketidaksesuaian antara aset dan liabilitas.  Perusahaan 
secara berkala mengadakan Rapat Komite Asset Liabilitas dan 
Investasi (Asset Liabilty Management and Investment Committee/ 
ALMIC) untuk memantau risiko, posisi aset, dan liabilitas 
Perusahaan  yang diawasi secara langsung oleh Dewan Direksi.

6) Risiko Asuransi
Risiko asuransi adalah potensi kegagalan Perusahaan memenuhi 
kewajiban kepada pemegang polis sebagai akibat dari 
ketidakcukupan proses seleksi risiko (underwriting), penetapan 
premi (pricing), penggunaan reasuransi dan/atau penanganan 
klaim.

Perusahaan cenderung memiliki produk asuransi yang bersifat 
short-tail dan short-term untuk asuransi kerugian, serta medium 
hingga long-term untuk produk asuransi jiwa. Perusahaan 
memiliki diversifikasi risiko pada portofolio bisnisnya, dan telah 
memiliki struktur reasuransi yang memadai.

Perusahaan memiliki struktur, prosedur, dan pedoman yang 
terpisah atas fungsi underwriting, klaim, dan manajemen 
reasuransi. Perusahaan memiliki Komite Pengembangan Produk 
yang berfungsi untuk memantau proses pengembangan produk 
termasuk desain produk, dan penetapan premi, serta untuk 
memonitor risiko asuransi secara berkala.

7) Risiko Dukungan Dana dan Permodalan
Risiko dukungan dana dan permodalan adalah potensi kegagalan 
akibat ketidakcukupan dana Perusahaan dikarenakan 
kerugian-kerugian tak terduga yang disebabkan oleh antara lain 
meningkatnya rasio klaim di luar perkiraan, hasil investasi yang 
buruk, maupun hal yang tak terduga lainnya.

Perusahaan senantiasa menjaga posisi modalnya agar tetap 
berada di atas ketentuan minimum, dan target internal sesuai 
dengan ketentuan yang tertuang dalam Risk Appetite Statement 
Perusahaan dimana target internal Perusahaan ditetapkan lebih 
tinggi dari peraturan yang berlaku. Perusahaan mengawasi posisi 
modal secara berkala dan memiliki mekanisme penambahan 
modal dari Perusahaan induk/Grup apabila diperlukan.

8) Risiko Transaksi Intra-Grup
Risiko transaksi intra-grup adalah potensi kegagalan akibat 
ketergantungan suatu entitas baik secara langsung maupun tidak 
langsung terhadap entitas lainnya di dalam satu Konglomerasi 
Keuangan dalam rangka pemenuhan kewajiban perjanjian tertulis 
maupun perjanjian tidak tertulis, baik yang diikuti perpindahan 
dana dan/atau tidak diikuti perpindahan dana.

Grup Konglomerasi Keuangan Zurich di Indonesia terdiri dari dua 
Perusahaan asuransi yang masing-masing berdiri  sendiri dimana 
saham mayoritasnya dimiliki oleh Zurich Insurance Group (ZIG), 
dan sebagian lagi dimiliki oleh mitra lokal yang berbeda.

Kedua Perusahaan memiliki satu perjanjian transaksi intra grup 
mengenai pemanfaatan infrastruktur nomor Call Center bersama 
dengan tujuan memberikan kemudahan bagi nasabah kedua 
Perusahaan di Indonesia.

Sesuai dengan ketentuan POJK tersebut, Zurich telah melaporkan 
Laporan Hasil Penilaian Profil Risiko Terintegrasi untuk tahun 2017 
kepada OJK dengan tingkat risiko terintegrasi secara keseluruhan 
adalah “Rendah”. Ini menunjukkan bahwa Konglomerasi 
Keuangan kedua Perusahaan dalam kondisi baik, dan sangat kecil 
kemungkinan bagi Perusahaan untuk gagal dalam memenuhi 
kewajibannya kepada para pemegang polis, maupun kepada pihak 
pemangku kepentingan lainnya.

Sebagai konglomerasi keuangan sejenis sebagaimana tercantum 
dalam pasal 32 POJK Nomor 17/POJK.03/2014, maka Laporan 
Profil Risiko Terintegrasi Konglomerasi Keuangan Zurich di Indonesia 
dinilai dengan mengacu kepada POJK Nomor 17/POJK.03/2014 
Tentang Penilaian Tingkat Risiko Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank 
dimana komponen utama dari risiko terintegrasi adalah sebagai 
berikut:

1) Risiko Kepengurusan
Risiko kepengurusan adalah potensi kegagalan Perusahaan dalam 
memelihara komposisi terbaik atas Dewan Komisaris dan Dewan 
Direksi yang memiliki kompetensi dan berintegritas tinggi.

Perusahaan memitigasi risiko kepengurusan dengan memastikan 
bahwa seluruh Dewan Direksi dan Dewan Komisaris memiliki 
nilai kepemimpinan, kompetensi dan integritas yang mumpuni, 
serta telah lulus dari uji kelayakan dan kepatutan (fit & proper 
test). Komposisi, proses seleksi, dan penunjukan telah dilakukan 
sesuai dengan kebutuhan Perusahaan serta memenuhi peraturan 
yang berlaku.

2) Risiko Tata Kelola
Risiko tata kelola adalah potensi kegagalan Perusahaan dalam 
menerapkan sistem tata kelola yang baik (Good Corporate 
Governance/ GCG) dan kurang memadainya sistem pengendalian 
internal.

Perusahaan telah melaksanakan prinsip-prinsip GCG secara 
memadai  dengan mengikuti dan melaksanakan persyaratan 
dalam Tata Kelola Perusahaan seperti yang tercantum di dalam 
POJK No. 2/POJK.05/2014 tentang Tata Kelola Perusahaan untuk 
Perusahaan Asuransi. Berkaitan dengan peraturan tersebut, 
Perusahaan telah mengirimkan Laporan Penerapan Tata Kelola 
Perusahaan dalam self assessment GCG kepada OJK secara 
berkala.

Prinsip-prinsip dalam GCG telah dilaksanakan diseluruh lapisan 
Perusahaan, seperti transparansi/ keterbukaan, akuntabilitas, 
tanggung jawab, independensi, dan keadilan. Perusahaan juga 
melaksanakan prinsip manajemen risiko dengan sangat baik 
yang dibuktikan dengan adanya Satuan Kerja Manajemen Risiko, 
Komite Pemantau Risiko yang diketuai oleh Komisaris Independen, 
pengimplementasian praktik manajemen risiko, dan pelaksanaan 
program pengembangan budaya manajemen risiko diseluruh 
lapisan Perusahaan.

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB PT ZURICH INSURANCE INDONESIA

STATEMENT OF RESPONSIBILITY PT ZURICH INSURANCE INDONESIA

Dengan sepengetahuan kami sebagai Dewan Komisaris dan Direksi 
Perusahaan, demikian kami menyatakan bahwa Laporan Tahunan 
PT Zurich Insurance Indonesia 2017 sudah akurat dan lengkap.

Pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

To the best of our knowledge as the Board of Commissioners and the 
Board of Directors of the Company, we hereby declare the 2017 Annual 
Report of PT Zurich Insurance Indonesia is accurate and complete.

The statement is made in all truthfulness.
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Jakarta, August 2018
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3) Risiko Strategi
Risiko strategi adalah potensi kegagalan Perusahaan dalam 
memenuhi kewajibannya kepada pemegang polis/nasabah akibat 
kegagalan dalam melakukan perencanaan dan pelaksanaan 
strategi, pengambilan keputusan bisnis, dan/atau kurang 
responsifnya Perusahaan terhadap perubahan eksternal.

Perusahaan telah menyesuaikan rencana strategis dengan visi & 
misi, kecukupan internal, dan posisi strategis di industri. Untuk 
mengendalikan risiko strategi, Perusahaan secara memadai 
menjalankan proses formulasi, penerapan, dan pengawasan 
serta selalu berupaya untuk meningkatkan kemampuan 
organisasi, dan sumber daya manusia yang dimiliki sebagai 
penunjang dalam mencapai tujuan strategis Perusahaan.

4) Risiko Operasional
Risiko operasional adalah potensi kegagalan Perusahaan dalam 
merealisasikan kewajiban yang dijanjikan kepada 
tertanggung/pemegang polis akibat ketidaklayakan atau 
kegagalan proses internal, manusia, sistem teknologi informasi 
dan/atau adanya kejadian-kejadian yang berasal dari eksternal 
Perusahaan.

Perusahaan senantiasa berusaha untuk mengendalikan dan 
mengawasi risiko operasional melalui perbaikan yang 
berkelanjutan dan berkesinambungan. Perusahaan telah memiliki 
kebijakan dan prosedur kerja yang memadai. Seluruh infrastruktur, 
sistem, dan aplikasi yang digunakan telah memadai, dan 
dipelihara dengan baik. Perusahaan juga menggunakan jasa 
pihak ketiga untuk membantu kegiatan operasional dimana 
pengelolaan pihak ketiga diatur dalam prosedur internal 
Perusahaan. Perusahaan memiliki rencana keberlangsungan 
usaha, dan pemulihan atas bencana yang memadai  dan telah 
dilakukan uji coba atas rencana tersebut pada tahun 2017 dengan 
hasil  yang memuaskan. Selain itu, Perusahaan secara 
berkelanjutan mengelola dan mengembangkan sumber daya 
manusia yang dimilikinya.  

5) Risiko Aset dan Liabilitas
Risiko aset dan liabilitas adalah potensi kegagalan dalam 
pengelolaan aset dan pengelolaan liabilitas Perusahaan, yang 
menimbulkan kekurangan dana dalam memenuhi kewajiban 
Perusahaan kepada pemegang polis.

Perusahaan menganut strategi investasi yang konservatif. Dalam 
hal ini, Perusahaan mengelola, menilai, dan mengawasi posisi 
aset dan liabilitas dengan sangat memadai untuk mengurangi 
adanya risko ketidaksesuaian antara aset dan liabilitas.  Perusahaan 
secara berkala mengadakan Rapat Komite Asset Liabilitas dan 
Investasi (Asset Liabilty Management and Investment Committee/ 
ALMIC) untuk memantau risiko, posisi aset, dan liabilitas 
Perusahaan  yang diawasi secara langsung oleh Dewan Direksi.

6) Risiko Asuransi
Risiko asuransi adalah potensi kegagalan Perusahaan memenuhi 
kewajiban kepada pemegang polis sebagai akibat dari 
ketidakcukupan proses seleksi risiko (underwriting), penetapan 
premi (pricing), penggunaan reasuransi dan/atau penanganan 
klaim.

Perusahaan cenderung memiliki produk asuransi yang bersifat 
short-tail dan short-term untuk asuransi kerugian, serta medium 
hingga long-term untuk produk asuransi jiwa. Perusahaan 
memiliki diversifikasi risiko pada portofolio bisnisnya, dan telah 
memiliki struktur reasuransi yang memadai.

Perusahaan memiliki struktur, prosedur, dan pedoman yang 
terpisah atas fungsi underwriting, klaim, dan manajemen 
reasuransi. Perusahaan memiliki Komite Pengembangan Produk 
yang berfungsi untuk memantau proses pengembangan produk 
termasuk desain produk, dan penetapan premi, serta untuk 
memonitor risiko asuransi secara berkala.

7) Risiko Dukungan Dana dan Permodalan
Risiko dukungan dana dan permodalan adalah potensi kegagalan 
akibat ketidakcukupan dana Perusahaan dikarenakan 
kerugian-kerugian tak terduga yang disebabkan oleh antara lain 
meningkatnya rasio klaim di luar perkiraan, hasil investasi yang 
buruk, maupun hal yang tak terduga lainnya.

Perusahaan senantiasa menjaga posisi modalnya agar tetap 
berada di atas ketentuan minimum, dan target internal sesuai 
dengan ketentuan yang tertuang dalam Risk Appetite Statement 
Perusahaan dimana target internal Perusahaan ditetapkan lebih 
tinggi dari peraturan yang berlaku. Perusahaan mengawasi posisi 
modal secara berkala dan memiliki mekanisme penambahan 
modal dari Perusahaan induk/Grup apabila diperlukan.

8) Risiko Transaksi Intra-Grup
Risiko transaksi intra-grup adalah potensi kegagalan akibat 
ketergantungan suatu entitas baik secara langsung maupun tidak 
langsung terhadap entitas lainnya di dalam satu Konglomerasi 
Keuangan dalam rangka pemenuhan kewajiban perjanjian tertulis 
maupun perjanjian tidak tertulis, baik yang diikuti perpindahan 
dana dan/atau tidak diikuti perpindahan dana.

Grup Konglomerasi Keuangan Zurich di Indonesia terdiri dari dua 
Perusahaan asuransi yang masing-masing berdiri  sendiri dimana 
saham mayoritasnya dimiliki oleh Zurich Insurance Group (ZIG), 
dan sebagian lagi dimiliki oleh mitra lokal yang berbeda.

Kedua Perusahaan memiliki satu perjanjian transaksi intra grup 
mengenai pemanfaatan infrastruktur nomor Call Center bersama 
dengan tujuan memberikan kemudahan bagi nasabah kedua 
Perusahaan di Indonesia.

Sesuai dengan ketentuan POJK tersebut, Zurich telah melaporkan 
Laporan Hasil Penilaian Profil Risiko Terintegrasi untuk tahun 2017 
kepada OJK dengan tingkat risiko terintegrasi secara keseluruhan 
adalah “Rendah”. Ini menunjukkan bahwa Konglomerasi 
Keuangan kedua Perusahaan dalam kondisi baik, dan sangat kecil 
kemungkinan bagi Perusahaan untuk gagal dalam memenuhi 
kewajibannya kepada para pemegang polis, maupun kepada pihak 
pemangku kepentingan lainnya.

Sebagai konglomerasi keuangan sejenis sebagaimana tercantum 
dalam pasal 32 POJK Nomor 17/POJK.03/2014, maka Laporan 
Profil Risiko Terintegrasi Konglomerasi Keuangan Zurich di Indonesia 
dinilai dengan mengacu kepada POJK Nomor 17/POJK.03/2014 
Tentang Penilaian Tingkat Risiko Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank 
dimana komponen utama dari risiko terintegrasi adalah sebagai 
berikut:

1) Risiko Kepengurusan
Risiko kepengurusan adalah potensi kegagalan Perusahaan dalam 
memelihara komposisi terbaik atas Dewan Komisaris dan Dewan 
Direksi yang memiliki kompetensi dan berintegritas tinggi.

Perusahaan memitigasi risiko kepengurusan dengan memastikan 
bahwa seluruh Dewan Direksi dan Dewan Komisaris memiliki 
nilai kepemimpinan, kompetensi dan integritas yang mumpuni, 
serta telah lulus dari uji kelayakan dan kepatutan (fit & proper 
test). Komposisi, proses seleksi, dan penunjukan telah dilakukan 
sesuai dengan kebutuhan Perusahaan serta memenuhi peraturan 
yang berlaku.

2) Risiko Tata Kelola
Risiko tata kelola adalah potensi kegagalan Perusahaan dalam 
menerapkan sistem tata kelola yang baik (Good Corporate 
Governance/ GCG) dan kurang memadainya sistem pengendalian 
internal.

Perusahaan telah melaksanakan prinsip-prinsip GCG secara 
memadai  dengan mengikuti dan melaksanakan persyaratan 
dalam Tata Kelola Perusahaan seperti yang tercantum di dalam 
POJK No. 2/POJK.05/2014 tentang Tata Kelola Perusahaan untuk 
Perusahaan Asuransi. Berkaitan dengan peraturan tersebut, 
Perusahaan telah mengirimkan Laporan Penerapan Tata Kelola 
Perusahaan dalam self assessment GCG kepada OJK secara 
berkala.

Prinsip-prinsip dalam GCG telah dilaksanakan diseluruh lapisan 
Perusahaan, seperti transparansi/ keterbukaan, akuntabilitas, 
tanggung jawab, independensi, dan keadilan. Perusahaan juga 
melaksanakan prinsip manajemen risiko dengan sangat baik 
yang dibuktikan dengan adanya Satuan Kerja Manajemen Risiko, 
Komite Pemantau Risiko yang diketuai oleh Komisaris Independen, 
pengimplementasian praktik manajemen risiko, dan pelaksanaan 
program pengembangan budaya manajemen risiko diseluruh 
lapisan Perusahaan.

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB PT ZURICH TOPAS LIFE

STATEMENT OF RESPONSIBILITY PT ZURICH TOPAS LIFE

Dengan sepengetahuan kami sebagai Dewan Komisaris dan Direksi 
Perusahaan, demikian kami menyatakan bahwa Laporan Tahunan 
PT Zurich Topas Indonesia 2017 sudah akurat dan lengkap.

Pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

To the best of our knowledge as the Board of Commissioners and the 
Board of Directors of the Company, we hereby declare that the 2017 
Annual Report of PT Zurich Topas Indonesia is accurate and complete.

The statement is made in all truthfulness.

Christopher Franz Bendl

Presiden Direktur
President Director

Hoshang Madon

Direktur
Director

Editha Thalia Desiree

Direktur
Director

Sutikno Widodo Sjarif

Direktur
Director

Rosmaylinda Nasution

Direktur
Director

Yuliana

Presiden Komisaris
President Commissioner

Philip Wallace Smith

Komisaris
Commissioner

Harry Sasongko

Komisaris Independen
Independent Commissioner

Lucyanna Pandjaitan*

Komisaris Independen
Independent Commissioner

Dewan Komisaris
Board of Commissioners

Direksi
Board of Directors

Jakarta, Agustus 2018
Jakarta, August 2018

* Mengundurkan diri pada bulan Maret 2018. / Resigned on March 2018. 


