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Hanwha Life
Indonesia
Semakin Agresif di 2021

Hanwha News Update

Tidak terpengaruh oleh Pandemi, 

Hanwha Life Indonesia terus

berkembang dengan menghadirkan

6 kantor pemasar & Produk kesehatan

yang baru yaitu Hanwha Premier

Health Care 

Pada tanggal 13 Agustus 2021 Hanwha Life resmi meluncurkan Digital Agency. Apa itu Digital Agency? Mari 
simak informasi dibawah ini:

Digital agency adalah agen asuransi lepas (freelance)  yang tidak memiliki taget penjualan, tidak perlu ke kantor, 
training dilakukan online via Zoom namun dengan bene�t maksimal. Employee yang memiliki saudara atau 
teman yang butuh pekerjaan sampingan? bergabunglah menjadi Digital Agency, karena Digital Agency 
memberikan bene�t yang sangat menarik.
 
Bene�t :
1. One Time Fee sampai dengan 60%
2. Trip ke dalam dan luar negeri
3. Gratis Ujian AAJI
4. Welcome reward Rp.500.000,- saat lulus ujian AAJI
 
Kriteria:
1. Minimal berusia 17 tahun
2. Memiliki KTP
3. Memiliki Rekening Bank atas nama pribadi
4. Bersedia mengikuti ujian AAJI
5. Memiliki Semangat yang tinggi
6. Bersedia mengikuti training yang diselenggarakan oleh Hanwha Life

H a n w h a  U p d a t e
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H a n w h a  U p d a t e

Hanwha Life Insurance Indonesia (Hanwha Life) 
memperkenalkan Hanwha Premier Health Care (HPHC). 
Produk asuransi kesehatan murni ini menyediakan 
manfaat rawat inap hingga usia 90 tahun dan manfaat 
tambahan (rider) rawat jalan hingga usia 60 tahun

Grand Launching

Hanwha Premiere
Health Care

CEO Hanwha Life Insurance Indonesia David Yeom 
menuturkan:

“Hanwha Premier Health Care merupakan solusi 
kebutuhan proteksi kesehatan yang lebih 
komprehensif.
Hanwha Premier Health Care mengutamakan 
perlindungan rawat inap dan rawat jalan, 
kenyamanan privasi satu tempat tidur, 
pembayaran cashless sesuai tagihan rumah sakit 
dan  medical check up”

Hanwha Life Indonesia

Siap Ekspansi
Jaringan Bisnis

di 2021
Hanwha Life Insurance Indonesia (Hanwha Life), 
salah satu perusahaan asuransi jiwa terbesar asal 
Korea Selatan, melakukan ekspansi dengan 
menghadirkan 6 kantor pemasaran baru di 
Semarang, Solo, Surabaya, Batam dan Makassar

“Hanwha Life akan memperluas bisnisnya 
dengan memiliki 18 kantor pemasaran di 
Indonesia pada akhir tahun 2021.

Lewat perkembangan ini, kami akan 
mempercepat tercapainya visi Hanwha Life 
menjadi Top 10 asuransi jiwa terbaik di 
Indonesia pada tahun 2023”

David Yeom, CEO Hanwha Life Insurance Indonesia,
mengungkapkan:

Sumber dari

Sumber dari
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Pada tanggal 13 Agustus 2021 Hanwha Life resmi meluncurkan Digital Agency. Apa itu Digital Agency? Mari simak informasi 
dibawah ini:
Digital agency adalah agen asuransi lepas (freelance) yang membidik penjualan secara non face-to-face. Digital Agency saat ini 
dianggap menjawab kebutuhan dimana:

1. Digital Agency bekerja dari mana saja, termasuk rumah. Digital Agency tidak perlu datang ke kantor sehingga dapat bekerja  
 dengan lebih �eksibel
2. Digital Agency tidak wajib bertemu secara langsung dengan nasabah, termasuk pada saat closing
3. Tidak perlu khawatir untuk tetap bekerja selama Pandemi Covid-19 karena akti�tas dilakukan secara virtual
4. Bene�t luar biasa menarik

Anda yang memiliki saudara atau teman yang butuh pekerjaan sampingan? Yuk bergabung menjadi Digital Agency, sekarang!

BENEFIT

Trip ke dalam
dan luar negeri

Welcome reward
Rp.500.000,-
saat lulus ujian AAJI1

Rp.500.000,-
Case bonus pertama
min IFYP 1Jt3

Bonus recruitment
Rp.250.000,-
DA get DA4
Tablet
10 Case bonus pertama
min IFYP 1jt/Case5 Digital monthly

membership up to
2,5jt8
Digital Quarterly
membership up to
2jt9

Bonus recruitment
Rp.500.000,-
DA of the month
Premium tertinggi min 20jt

6

Bonus recruitment
Rp.500.000,-
DA of the month
Cases terbanyak min 5 cases

7 10
Gratis Ujian
AAJI112 One Time Fee

sampai dengan  60%

KRITERIA

Memiliki KTP Memiliki Rekening Bank / e-wallet
atas nama pribadi

Memiliki semangat
yang tinggi

Bersedia mengikuti training
yang diselenggarakan oleh
Hanwha Life
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Melansir dari https://databoks.katadata.co.id, sekitar 42 ribu orang Korea tinggal di Indonesia. Angka tersebut menunjukkan 
peluang yang sangat besar untuk membantu mereka dari segala resiko kehidupan terutama dalam perencanaan keuangan 
dan proteksi diri. Dan dengan latar belakang tersebut, Hanwha Life Indonesia meluncurkan Korean Desk pada tanggal 13 
Agustus 2021 yang khusus untuk mensupport orang Korea di Indonesia.

Korean
Desk

L A U N C H I N G

Korean Desk adalah sarana yang disediakan oleh HLI yang nantinya bisa membantu orang-orang Korea di Indonesia untuk 
mendapatkan informasi mengenai asuransi kesehatan, perencanaan keuangan ataupun informasi lainnya melalui media 
sosial Korean Desk. Secara internal, Korean Desk juga akan mensupport Hanwha Life Indonesia dalam meningkatkan produksi 
Korean Desk juga di support oleh Agen Representatif yang telah dipilih oleh masing-masing Regional yang akan membantu 
Korean Desk dalam hal penjualan polis asuransi.

Saat ini Korean Desk sudah bekerja sama dengan media cetak dan 
elektronik khusus orang Korea yaitu HanInpost (Koran & Sosial Media nya 
yang bernama HanInPost Naverband) dengan member sampai dengan 
tahun 2021 kurang lebih dari 2.000 orang. Tujuan dari kolaborasi ini 
tentunya untuk publikasi Korean Desk dan memberikan awareness kepada 
orang Korea bahwa Hanwha Life ada di Indonesia.

Selain itu, Korean Desk juga memiliki media komunikasi yang akan 
memudahkan calon customer orang Korea untuk menghubungi Hanwha 
Life Indonesia khususnya Korean Desk yaitu melalui: 

Hanwha Life Indonesia

Hanwha Life ID

0812-8877-5935/36
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Dream Plus Center (DPC) berdiri pada tahun 2019, dan secara resmi dibuka pada bulan Desember 2019 oleh CEO Hanwha Life 
Indonesia - Mr David Yeom, dengan tujuan sebagai salah satu sarana pembelajaran setiap BDM baru agar dapat mengetahui 
proses atau prosedur di Sales O�ce Agency Hanwha Life Indonesia.

Dengan harapan dapat memudahkan para BDM  jika kemudian hari dibuka kembali cabang/sales o�ce baru di Hanwha Life 
Indonesia. Seiring berjalannya waktu, kini DPC menjadi salah satu bagian dari Teritory SMART 1 di Region METRO 3.

PERJALANAN DREAM PLUS CENTER

Dream Plus Center saat ini menjadi salah satu Sales 
O�ce yang memberikan kontribusi besar setiap 
bulannya, baik dari pencapaian Recruit, Agen Active, 
maupun APE, dan menjadi salah satu SO terbaik di bulan 
Juli dan Agustus 2021 dari persentasi pencapaian 
Nasional.

Dan kami berharap Dream Plus Center tetap menjadi SO 
yang produktif kedepannya, agar bisa menjadi salah 
satu SO terbaik yang memberikan kontribusi untuk 
mencapai Visi dan Misi HLI sebagai 10 besar Agency di 
Indonesia.

DOUBLE EFFORT ACHIEVE MORE 
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Unit Underwriting Asuransi di Hanwha Life Indonesia adalah 
suatu proses identi�kasi dan seleksi risiko calon tertanggung 
yang akan membeli suatu produk asuransi.

Proses tersebut terkait dengan semua hal yang akan menjadi 
pertanggungan asuransi, baik diri Anda sendiri, objek 
pertanggungan yang akan diasuransikan, serta lingkungan 
atau orang-orang di sekitar Anda.

Fungsi Unit Underwriting bertanggung jawab atas penilaian 
atau penggolongan tingkat risiko dari suatu objek 
pertanggungan. Proses Underwriting juga dijadikan sebagai 
pedoman pengambilan keputusan akseptasi asuransi untuk 
objek pertanggungan tersebut.

Bagaimana Cara Kerjanya?
Proses Underwriting bertujuan mencari tahu sebanyak 
mungkin informasi atau fakta material (material facts) yang 
terkait dengan risiko atas objek yang akan 
dipertanggungkan.

Semakin banyak informasi yang bisa diperoleh maka akan 
semakin baik proses underwriting tersebut. Berikut ini 
rangkaian prosesnya.

1. Mengumpulkan Informasi Fakta Material
Langkah pertama adalah mengumpulkan segala informasi 
mengenai material facts yang terkait dengan objek 
pertanggungan. Pengumpulan informasi bisa dilakukan 
melalui beberapa cara berikut ini.

• Mengisi formulir permohonan penutupan asuransi (SPPA).
• Wawancara.
• Rangkaian tes, seperti tes medis, tes kelayakan kendaraan  
 atau bangunan, dan sebagainya.
• Survei langsung.

2. Melakukan Analisis & Penilaian (Assesment)
Jika semua informasi yang dibutuhkan sudah cukup 
terpenuhi maka tahapan selanjutnya adalah melakukan 
penilaian terhadap berbagai risiko yang akan dihadapi.

3. Membuat Keputusan Akseptasi
Keputusan dibuat berdasarkan hasil proses analisis dan 
penilaian.

Hasil Underwriting
Jika dari awal proses ini sudah berjalan dengan baik dan 
Anda cukup kooperatif maka perusahaan asuransi tentu 
akan menghargai tindakan positif Anda tersebut. Asuransi 
akan memberikan nilai premi yang wajar atau bahkan bukan 
tidak mungkin untuk memberikan diskon premi.

Namun sebaliknya, penolakan penutupan asuransi mungkin 
bisa terjadi jika Anda tidak menyampaikan seluruh informasi 
atau menyembunyikan beberapa informasi yang krusial. 
Bahkan, skema terburuknya adalah penolakan klaim Anda 
dan penghentian pertanggungan secara sepihak oleh 
asuransi.

MEMAHAMI UNDERWRITING
DALAM ASURANSI



DETEKSI KESEHATAN JANTUNG

DENGAN KATETERISASI
Oleh dr. Feranti Meuthia, Sp. Jp. FIHA.
Dokter Spesialis Jantung RS PHC Surabaya

Begitu banyak jenis medical check up jantung, tapi yang paling sering dilakukan adalah cathlab jantung atau kateterisasi 

jantung. Tujuan dari dari tindakan ini, yaitu untuk melihat kondisi kesehatan jantung.  Tindakan ini juga sering digunakan 

untuk pemasangan ring pada pembuluh darah koroner yang mengalami sumbatan. Sayangnya, tidak semuanya pasien PJK 

dilakukan tindakan kateterisasi. Hanya pasien yang pembuluh darah koronernya mengalami penyempitan lebih dari 60 

persen, akan dilakukan pemasangan ring jantung.

Meski prosedur kateterisasi jantung sangat aman dilakukan, tapi tetap saja semua tindakan medis pasti memiliki risikonya 

masing-masing. 

Seperti terjadi perdarahan pada saat prosedur di tempat, muncul reaksi alergi akibat obat atau alat kateter yang digunakan, 

mengalami detak jantung yang tidak teratur (biasanya hanya sementara), dan mengalami sakit dada Sedangkan beberapa efek 

samping yang mungkin saja muncul setelah dilakukan kateterisasi, yaitu tiba-tiba terjadi penyumbatan pada pembuluh arteri, 

stroke, hingga gangguan fungsi ginjal.

Kateterisasi jantung juga bisa digunakan untuk mendeteksi beberapa jenis 

penyakit jantung. Seperti mengetahui adanya kelainan bawaan pada jantung. 

Misalnya, adanya sekat jantung yang bocor. Tindakan ini juga bisa digunakan 

untuk mendeteksi adanya kelainan pada katup jantung, dan kalau perlu 

dilakukan tindakan intervensi untuk memperbaiki kelainan katup. Misalnya, 

katup mitral yang menyempit.

Setelah alat kateter di masuk kan ke pembuluh 

darah, dokter akan menyuntikan zat kontras yang 

akan ikut dalam aliran darah.

Selanjutnya, tim medis memonitor perjalanan zat 

tersebut dengan menggunakan monitor.

3

4

Memasukan alat kateter ke tubuh untuk melihat 

langsung kondisi jantung. Dokter akan membuat 

lubang kecil pada salah satu bagian tubuh tertentu 

pasien.

Kemudian alat kateter dimasukkan ke dalam 

pembuluh darah pada  bagian tubuh yang sudah 

dilubangi tersebut. 

1

2

Adapun cara melakukan Kateterisasi :

H a n w h a  I n f o
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M E R C H A N T  P R O M O

Kunjungi website
Hotel Indonesia Group

https://hig.id/

1.

Klik Our Brand lalu pilih Hotel
yang ingin di kunjungi, tanggal
check in dan Check Out.

2.

DD/MM/YY DD/MM/YY

HANWHA

CHEK IN

TO

CHECK OUT

Masukan kode promo “HANWHA”
3.

CODE

Klik Book Now, lalu selesaikan
pembayaran Anda

4. 5.

BOOK NOW

Simpan bukti booking konfirmasi Anda untuk
di tunjukan saat proses check – in.

CARANYA:

DISKON10%
UNTUK HARGA
KAMAR

MERUSAKA NUSA DUA

GRAND INNA KUTA

GRAND INNA BALI BEACH
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