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1995
Hadir di Indonesia 
melalui jalur 
keagenan.

Meresmikan 
jalur distribusi 

keagenan Syariah. 

2005

2009

2010 2012

Meresmikan Alternative 
Distribution Channel (ADC)

Mendirikan perusahaan 
asuransi jiwa joint venture
dengan CIMB Group

Meluncurkan program 
Brighter Life Indonesia

2014
Membuka kantor 
pemasaran mandiri 
untuk produk 
asuransi syariah.

2015
Menambah kerja 
sama dengan 
sejumlah bank lokal 
dan joint venture.

2016
Memperkuat 
bisnis melalui 
integrasi dengan 
CIMB Sun Life. 

dan Bank CIMB Niaga yang 
bernama PT CIMB Sun Life.

dengan menggandeng beberapa 
bank sebagai partner bisnis.

untuk berbagi ide dan tips 
mengenai hidup yang lebih baik, 
sehat dan bahagia.

2017
Merilis aplikasi 
My Sun Life 
untuk nasabah.

2018
Menggelar 

program Sundate
bagi para nasabah 
untuk mendorong 

peningkatan indeks 
kebahagiaan 

keluarga Indonesia.

Saatnya Kita Menangkan 
Kini dan Rencanakan 
Bekal Nanti
Sun Life Indonesia menyadari bahwa 
keluarga memegang peranan penting 
dalam setiap tahapan kehidupan. Hal ini 
menjadi tujuan kehadiran kami untuk 
membantu keluarga Indonesia meraih 
kemapanan finansial serta menjalani 
hidup yang lebih sehat.

Elin Waty, 
Presiden Direktur 
Sun Life Indonesia

Perjalanan selama 25 tahun, menjadikan kami 
tumbuh lebih tangguh dan lebih bijaksana, 
serta memantapkan derap langkah untuk 
terus menjadi cahaya yang mendampingi 
Anda dan keluarga dalam melewati beragam 
tahapan kehidupan dengan penuh harapan.   

Rasa syukur karena telah beroperasi selama 
25 tahun akan kami wujudkan dalam bentuk 
komitmen untuk terus menghadirkan 
pelayanan yang berkualitas, inovasi yang 
aktual, serta solusi perlindungan finansial 
yang menjadikan Anda #LebihBijak dalam 
menyiapkan masa depan keluarga. 

Saya yakin, di balik awan kelabu matahari 
pasti akan kembali bersinar terang. Di dalam 
newsletter edisi khusus ini, kami menyajikan 
rangkaian pesan, ide, dan cerita untuk 
menemani Anda menjalani hari dengan 
optimis. 

Bersama kita bisa memenangkan kondisi ini 
dengan tetap positif dan bersikap #LebihBijak 
dalam merencanakan bekal nanti.

Salam hangat untuk Anda dan keluarga.

SAPA SEMANGAT

Perjalanan Sun Life Indonesia 
25 Tahun Terakhir
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MENGATUR LANGKAH

Navigasikan Arah untuk
Menggenggam Kemenangan

Memiliki jiwa kepemimpinan dalam 
menjalankan keseharian berperan bukan 
cuma untuk meraih kesuksesan, tapi juga 
untuk memenangkan hidup.

Berkaca pada perjalanan Sun Life Indonesia, 
di tahun 1995, perjalanan panjang dimulai. 25 
tahun kemudian, Sun Life Indonesia menjadi 
salah satu asuransi jiwa kepercayaan keluarga 
Indonesia. Tanpa jiwa kepemimpinan yang 
solid, tentu perjalanan yang ditempuh dalam 
mencapai kehidupan yang lebih baik akan 
terasa terjal. 

“Pemimpin harus dapat melihat dari beragam 
perspektif sebelum menentukan tujuan yang 
hendak dicapai, dan bertanggung jawab 
dalam mencapai tujuan tersebut.” - Elin Waty, 
Presiden Direktur Sun Life Indonesia.

Dengan merancang tujuan untuk dicapai 
dengan strategi yang tepat, maka Anda akan 
tiba di sana pada waktu yang tepat!

Memaknai Hidup 
Langkah Awal 
Menata Masa Depan
Sejatinya, kita tidak hanya menjalani 
hidup tapi juga mengerti apa tujuan dan 
arti hidup untuk dapat mencapai hari 
yang lebih baik di masa depan. 

Menurut Victor E. Frankl, neurologis asal 
Austria, dalam bukunya “Man’s Search 
for Meaning”, arti hidup dapat ditemukan 
ketika kita merespons hidup dengan penuh 
tanggung jawab.

Menjalani pola hidup sehat adalah cara Ibnu 
Jamil, aktor dan brand ambassador Sun Life 
Indonesia bertanggung jawab atas hidupnya 
serta investasi untuk menata masa depan 
dengan baik. Sedangkan Kelly Tandiono, 
model, aktris, dan brand ambassador Sun Life 
Indonesia, mengaku sebisa mungkin menata 
kehidupannya. “Punya uang tapi tidak sehat, 
maka tidak bisa dinikmati, so, what’s the 
point?” tambah Kelly.

Sun Life Indonesia mendukung nasabahnya 
untuk hidup #LebihBaik melalui serangkaian 
Program Live Healthier Lives seperti 
kompetisi vlog dan foto bertema kesehatan, 
edukasi finansial keluarga lewat program 
Moms Mingle dan edukasi kesehatan 
keluarga lewat Healthy Camp bersama 
Kumparan, hingga Sun Life Resolution Run 
yang mengajak masyarakat mewujudkan 
resolusi hidup sehat dan penggalangan dana 
untuk penderita diabetes. 

“Seiring bertambahnya usia Sun Life Indonesia 
tentu kita bisa mengharapkan kehadiran 
inisiatif dari sisi program dan produk yang 
akan terus menjadikan hidup #Lebihbaik,” 
tutup Ibnu.

Ibnu Jamil, 
Kelly Tandiono 
Brand Ambassador
of Sun Life Indonesia

“Selalu berinisiatif untuk berbuat dan 
bertindak dalam segala bidang, lakukan 
dengan tim. Bersama kita bisa.” - Elly Susanti, 
Chief Operations Officer Sun Life Indonesia.

“Kita perlu mengambil keputusan berani 
namun tentunya dengan strategi yang 
matang untuk segala situasi.” - Hoe San Lok, 
Chief Strategy & Financial Management Officer 
Sun Life Indonesia.

“Kesuksesan tidak terjadi dalam satu malam, 
nikmati prosesnya, dan jangan pernah 
menyerah.” - Mahlani Chandra, Chief Actuary 
Officer Sun Life Indonesia.

“Hal yang telah Anda jalani bisa jadi bekal 
untuk kini dan nanti. Pegang kendali hidupmu 
dan capai tujuanmu,” - Jonni Setiadi, Chief 
Financial Officer Sun Life Indonesia.

“Lakukan dengan tujuan yang benar. Kejar 
masa depan yang Anda impikan. Itu mindset 
seorang pemimpin.” - Andri Hasian, Chief 
Compliance Officer Sun Life Indonesia.
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MENJAGA KESEIMBANGAN

Pentingnya Menjaga 
Kesehatan Jiwa 
dan Keseimbangan 
Hidup
Selain kesehatan jasmani, kesehatan 
mental juga merupakan salah satu 
komponen yang layak mendapatkan 
perhatian Anda.

Waspadai Risiko Generasi O
Dari data yang dirangkum oleh Sun Life 
Indonesia dalam laporan Sun Life Asia 
Health Index   2016-2017, meski Indonesia 
merupakan negara Asia kedua dengan 
pandangan positif mengenai kondisi 
kesehatan emosionalnya, masih terdapat 
angka stres yang cukup tinggi di kalangan 
masyarakat yakni 29% dari total 513 
responden. Ini sejalan dengan kebiasaan 
buruk yang masih menjadi bagian dari pola 
hidup masyarakat Indonesia. 

Dari total responden, 34% mengaku tidur 
kurang dari 6 jam dalam sehari, 32% 
memiliki pola makan yang tidak sehat, 
serta 22% masih merokok lebih dari satu 
kali per harinya. “Artinya, porsi masyarakat 
Indonesia yang masuk kategori Generasi O 
yakni generasi yang overworked, overweight, 
dan overwhelmed cukup besar dan Anda 
perlu merefleksikan hal ini pada diri serta 
mewaspadai dampaknya,” kata Shierly Ge, 
Chief Marketing Officer Sun Life Indonesia.

Perhatikan Kesehatan Mental
Pola makan yang buruk serta pola hidup 
yang tidak seimbang memiliki peran memicu 
ketidakseimbangan kesehatan mental. 

Pasalnya, kesehatan mental tidak bisa 
disepelekan. World Health Organization 
(WHO) menaruh perhatian besar dengan 
membuat riset rutin berjudul Mental Health 
Atlas untuk menyebarkan pentingnya 
kesehatan mental serta kerja sama seluruh 
masyarakat global untuk menciptakan 

kesehatan mental yang lebih baik. 
Keseimbangan emosional berperan penting 
bagi Anda untuk dapat menjalani hari dengan 
baik.

Manfaatkan Teknologi Capai 
Hasil Maksimal
Menjaga pola hidup seimbang merupakan 
langkah awal untuk meraih hidup yang lebih 
sehat. 

Dari riset milik Sun Life Asia Health Index 
yang telah disebutkan sebelumnya, 43% 
responden di Indonesia yang menggunakan 
aplikasi dan gawai wearables efektif 
mendorong keinginan untuk berolahraga 
lebih teratur. Pastikan Anda juga mengikuti 
program-program yang dirilis oleh Sun 
Life Indonesia untuk lebih memperhatikan 
kesehatan baik jiwa maupun raga.

Sun Life Indonesia menyadari pentingnya 
kesehatan mental dalam peran menciptakan 
masyarakat yang mapan dari sisi finansial dan 
kehidupan yang lebih baik. “Sebagai nasabah, 
Anda bisa mengikuti program yang diinisiasi 
oleh Sun Life Indonesia untuk bersama 
menjaga kesehatan jiwa dan raga serta 
mengatur kehidupan menjadi lebih baik lagi 
di masa mendatang,” tutup Shierly.
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MENENTUKAN TUJUAN

Jaga Konsumsi Tingkatkan 
Daya Tahan Diri
Pola makan yang sehat dan seimbang 
punya peran dalam meningkatkan 
harapan hidup yang lebih baik dalam 
jangka panjang. Hal ini dapat dilakukan 
dengan menyadari apa yang kita 
konsumsi dan manfaatnya bagi tubuh. 

Jika biasanya aktivitas dimulai dengan 
menyantap nasi uduk lengkap maka bisa 
diganti semangkuk chia puding dengan buah 
segar. Lalu, makan siang dengan nasi merah, 
tumis sayur, dan ayam rebus. 

Penerapan pola makan sehat sudah dirasakan 
langsung oleh salah satu nasabah, dr. Nani 
Prasodjo, yang berhasil survive dari penyakit 
kanker dan mendapatkan manfaat langsung 
dari asuransi Sun Life Indonesia. Testimoninya 
sendiri bisa Anda saksikan di YouTube Sun 
Life Indonesia. 

Siapkan Anak Untuk 
Hidup Lebih Cerah
Sepanjang 25 tahun berdiri, Sun Life 
Indonesia menyadari pentingnya 
peran keluarga dalam menciptakan 
kebahagiaan dan kesejahteraan hidup 
sehingga dapat mendorong perubahan 
ke arah lebih baik. 

Tunjukkan belas kasih dan interaksi dengan 
orang-orang terdekat daripada hanya sekadar 
berkutat dengan gadget bisa jadi langkah 
awal yang baik. Dengan begitu kepedulian 
anak terhadap lingkungan bisa tumbuh.

Sun Life Indonesia menyadari investasi 
terbesar dalam hubungan anak dan orang 
tua adalah waktu. Berbagai program 
diadakan oleh Sun Life Indonesia, mulai 
dari edukasi keluarga dan finansial lewat 
serial Keluarga Surya yang tayang di website 
www.sunlife.co.id dan YouTube, pameran 
pendidikan dan perencanaan pendidikan 
anak dengan program Sun Life Education 
Fair yang berlangsung di tahun 2016 dan 
2017, edukasi pola hidup sehat bagi keluarga 
melalui program Healthy Camp yang diadakan 
di beberapa sekolah dasar di Jabodetabek 
dengan menggandeng Kumparan, hingga 
edukasi perencanaan keuangan keluarga hasil 
kerja sama dengan Kumparan lewat program 
Moms Mingle yang mempertemukan para 
ibu di Jakarta.

Tentu inovasi dan literasi pentingnya 
pendidikan sejak dini dalam keluarga lewat 
program-program Sun Life Indonesia masih 
akan terus hadir seiring dengan tumbuhnya 
kebutuhan masyarakat.

Selama 25 tahun, Sun Life Indonesia 
mendukung masyarakat untuk mencapai 
kemapanan finansial dengan menyediakan 
beragam produk perlindungan jiwa 
dan kesehatan. Salah satunya lewat 
Sun Medical Platinum yang merupakan 
produk asuransi kesehatan lengkap sampai 
usia 100 tahun dengan nilai perlindungan 
hingga Rp7,5 miliar. Jangkauan produk 
ini pun hingga ke seluruh dunia dengan 
limit booster yang dapat memberikan 
nilai manfaat asuransi hingga 6x batas 
tahunan keseluruhan sampai Rp40 miliar.

http://www.sunlife.co.id
https://www.sunlife.co.id/ID/Protection/Health/Rider+Sun+Medical+Platinum?vgnLocale=in_ID
https://www.youtube.com/watch?v=8WWCwUFby1Y
https://www.youtube.com/playlist?list=PL6SzM0Q7GgPGsIoWBo3-JD2RfUeSS8vid
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Menapak Hari 
Dengan Optimis
Dasar pijakan untuk melenggang mulus 
menuju kesuksesan adalah menikmati apa 
yang dikerjakan. Mulai aktivitas dengan 
mindset untuk melakukan yang terbaik. 
Sehingga Anda tidak merasa butuh berpindah 
dari satu pekerjaan ke yang lain karena 
semangat itu harusnya datang dari dalam diri.

Tidak usah jauh-jauh, terdapat 20 orang agen 
dan karyawan Sun Life Indonesia yang sudah 
bekerja dan memberikan kontribusi penting 
selama 25 tahun.

Sekarang, Sun Life Indonesia diperkuat 
dengan dukungan lebih dari 7.800 tenaga 
pemasar di lebih dari 150 kantor pemasaran 
mandiri baik konvensional dan syariah. Selain 
itu, terdapat 800 tenaga pemasar lainnya 
yang memasarkan produk kerja sama dengan 
berbagai mitra bank seperti Bank CIMB Niaga, 
Bank BNI Syariah, Bank Nobu, dan Bank 
Muamalat Indonesia. 

Sebagai gambaran, Sun Life Indonesia 
merupakan perusahaan asuransi jiwa 
pertama di Indonesia yang memisahkan 
distribusi unit bisnis konvensional dan 
syariah. Produk syariah mulai hadir pada 
Desember 2010 dan sejak Juli 2014 memiliki 
jalur distribusinya sendiri dengan mengusung 
positioning sebagai modern syariah insurance 
expert di seluruh Indonesia.

Seringnya karena sibuk membandingkan diri 
dengan sekitar, kita lupa tujuan dan makna 
hidup sendiri. Maka, sebelum beraktivitas 
hari ini, pastikan Anda sudah siap memulai 
hari dengan optimis dan yakin mencetak 
hasil maksimal untuk masa depan.

Tata Ulang Pengeluaran, 
Amankan Masa Depan
Memiliki dana darurat dan proteksi 
bisa menjadi jalan keluar ketika 
keadaan sedang penuh ketidakpastian 
seperti sekarang.

Proteksi memegang peranan dalam hal 
ini sebagaimana yang dirasakan langsung 
oleh Bapak Darnoto yang sudah menerima 
manfaat asuransi Sun Life Indonesia dan 
melanjutkan masa depan dengan tenang 
serta keuangan yang stabil.

Sun Life Indonesia dalam hal ini hadir 
dengan produk proteksi yang sesuai dengan 
kebutuhan dan siap membantu nasabah 
untuk mewujudkan kemapanan finansial.

• Sun Safety Life proteksi menyeluruh 
        dan terjangkau dengan manfaat 
        pengembalian Premi sebesar 50%.
• Sun Critical Medicare proteksi 
        terjangkau untuk 4 penyakit kritis.
• Asuransi Brilliance Spektra Invest 
        kepastian bonus terlepas dari kondisi 
        pasar yang naik maupun turun. 
• Asuransi Brilliance Hasanah Maxima 

produk asuransi syariah yang menyatukan manfaat 
asuransi, investasi, dan fasilitas untuk berwakaf.

• Asuransi X-Tra Maxima Link 
     (CIMB Niaga) produk asuransi unit link           
        dengan masa pembayaran Premi 3 tahun 
        untuk masa perlindungan hingga 15 tahun.
• Asuransi Salam Hijrah Investa (Bank 

Muamalat Indonesia) produk asuransi 
syariah dengan manfaat proteksi menyeluruh, 
pengelolaan investasi, dan fasilitas untuk 

        berwakaf profesional.

MENENTUKAN TUJUAN

https://www.sunlife.co.id/ID/Protection/Life/Asuransi+Sun+Safety+Life?vgnLocale=in_ID
https://www.sunlife.co.id/ID/Protection/Critical+illness/Sun+Critical+Medicare?vgnLocale=in_ID
https://www.sunlife.co.id/ID/Investment/Unit+link/Asuransi+Brilliance+Spektra+Invest?vgnLocale=in_ID
https://www.sunlife.co.id/ID/Investment/Unit+link/Asuransi+Brilliance+Hasanah+Maxima+Syariah?vgnLocale=in_ID
https://www.youtube.com/watch?v=23_9jrv_cMA
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MENYUSUN HARI ESOK

Dari Sun Life 
Indonesia
untuk Nasabah 

Layanan Nasabah
Untuk memudahkan pembayaran Premi, Sun 
Life Indonesia menyediakan layanan multi 
channel payment. Nasabah bisa melakukan 
transfer hingga auto debit rekening dan 
kartu kredit atau bisa juga melalui jaringan 
Alfamart, BRI Link, dan Doku. Selain 
itu, tersedia juga layanan WhatsApp 
interaction sehingga nasabah bisa langsung 
berkomunikasi dengan tim customer care. 
Terdapat juga dedicated claim centre sebagai 
pusat layanan klaim nasabah yang membantu 
proses klaim. Program client visit dilakukan 
oleh manajemen Sun Life Indonesia untuk 
menjalin silaturahmi dan menerima langsung 
aspirasi nasabah. Bantuan teknologi real time 
active listening juga menjadi cara bagi Sun 
Life Indonesia untuk mendengar masukan 
dan saran dari nasabah dalam rangka 
peningkatan layanan yang diberikan.

Client Reward
Sebagai apresiasi atas kesetiaan para 
nasabah terhadap Sun Life Indonesia maka 
diadakan program reward yang salah satunya 
dilakukan bertepatan dengan ulang tahun 
ke-25 Sun Life Indonesia pada 9 Mei 2020. 
Mulai dari kuis yang dilakukan di Instagram 
resmi milik Sun Life Indonesia @sunlife_id, 
pembagian newsletter edisi khusus ini hingga 
video anniversary. 

Selain itu, nasabah juga bisa mengakses 
YouTube Sun Life Indonesia untuk 
menyaksikan langsung testimoni para 
nasabah yang sudah merasakan langsung 
kemudahan komunikasi dan transaksi yang 
diberikan.

Komitmen tinggi dalam upaya 
memenuhi berbagai kebutuhan nasabah 
menjadi prioritas Sun Life Indonesia. 
Beragam fitur dan layanan dirilis untuk 
memastikan interaksi dan transaksi 
nasabah berjalan dengan lancar.

Aplikasi My Sun Life
Nasabah bisa mengakses informasi lengkap 
dari handphone dalam genggaman seperti, 

• Status polis, tanggal jatuh tempo Premi, 
perkembangan nilai investasi untuk 

      polis unit link, hingga riwayat           
      pembayaran Premi.
• Transaksi pembayaran Premi, fund 

switching, fund redirection, top-up, 
partial withdrawal, payout, dan maturity. 

• Mengisi formulir perubahan data 
      non finansial.
• Klaim santunan harian rawat inap.
• Informasi mengenai rumah sakit 

terdekat yang menjadi rekanan.

Klaim santunan 

harian rawat inap bisa 

dilakukan melalui 

aplikasi My Sun Life 

https://tinyurl.com/

y7ky7vha

https://tinyurl.com/y7ky7vha
https://tinyurl.com/y7ky7vha
https://www.youtube.com/watch?v=dpOQCO55CXE


8 25th Anniversary Special Edition Newsletter

sunlife_id  Sun Life Indonesia  @Sunlife_ID  Sun Life Indonesia

www.sunlife.co.id
PT Sun Life Financial Indonesia terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

Life’s brighter under the sun

https://www.instagram.com/sunlife_id
https://www.facebook.com/SunLifeIndonesia
https://twitter.com/sunlife_id
https://www.youtube.com/channel/UC4WUzg91m2_u6aJVKU88zEQ

