Berita Foto
Lanjutkan Kampanye Kesehatan, AXA Mandiri Bersinergi dengan Kemenkes
RI dan Bank Mandiri
Dengan semangat kemerdekaan, AXA Mandiri mengajak insan UMKM Binaan Bank Mandiri untuk Lebih
Sehat, Lebih Cermat & Lebih Mandiri
Bogor, 23 Agustus 2022 – PT AXA Mandiri Financial Services (AXA Mandiri) bersinergi dengan Kementerian Kesehatan
Republik Indonesia (Kemenkes RI) dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (Bank Mandiri), hari ini mengadakan literasi
kesehatan dan perencanaan keuangan, serta pelatihan kerajinan dengan tema “Kemerdekaan Diri: Lebih Sehat, Lebih
Cermat, Lebih Mandiri”. Kegiatan ini dihadiri oleh ratusan anggota Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) binaan
Bank Mandiri, baik yang hadir secara langsung di Rumah UMKM Bank Mandiri Bogor, maupun yang mengikuti secara
daring dari 23 Rumah BUMN Bank Mandiri di seluruh Indonesia.
Kerja sama dengan Kemenkes RI yang sudah berjalan selama beberapa tahun terakhir merupakan bagian dari
implementasi program Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) yang diinisiasi oleh Presiden Joko Widodo dalam
Instruksi Presiden (Inpres) No. 1/2017, merupakan upaya bersama dalam meningkatkan kesehatan dan kualitas
kehidupan masyarakat Indonesia agar Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di area kesehatan di masa depan dapat
tercapai.
Pada kesempatan yang sama AXA Mandiri juga memberikan literasi mengenai perencanaan keuangan yang akan
membantu para pelaku UMKM dalam mengelola keuangan, sekaligus memiliki perlindungan yang tepat. “Menyadari
pentingnya kesehatan dan memiliki perencanaan keuangan yang tepat, merupakan dua hal utama yang harus
dipenuhi untuk memiliki kualitas hidup yang lebih baik. Oleh karena itu, kedua hal tersebut menjadi fokus edukasi
yang terus kami lakukan secara berkesinambungan. Melalui berbagai kegiatan, kami yakin bisa menjadi partner bagi
nasabah khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk membantu mencapai kemerdekaan finansial, serta
memiliki peace of mind karena telah memiliki persiapan untuk menghadapi berbagai risiko hidup”, ujar Chief
Communications Officer AXA Mandiri Atria Rai.
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Tentang AXA Mandiri

Untuk informasi lebih lanjut silakan hubungi:

PT AXA Mandiri Financial Services (AXA Mandiri) merupakan perusahaan asuransi
jiwa patungan antara PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dan National Mutual
International Pty. Limited (AXA Group). Telah hadir selama 18 tahun di Indonesia
untuk memberdayakan masyarakat dalam memiliki kualitas kehidupan yang lebih
baik. AXA Mandiri melayani masyarakat dengan menyediakan beragam solusi
produk inovatif, sesuai dengan kebutuhan perlindungan masyarakat di antaranya,
asuransi jiwa, asuransi kesehatan, asuransi penyakit kritis, dana pensiun (DPLK AXA
Mandiri), hingga perencanaan keuangan masa depan. AXA Mandiri telah melayani
lebih dari 4 juta masyarakat Indonesia yang didukung oleh lebih dari 2.300 Financial
Advisor yang tersebar di lebih dari 1.540 kantor cabang Bank Mandiri dan Bank
Syariah Indonesa di seluruh Indonesia, serta lebih dari 370 Tele-Sales dan
Corporate Sales officer.

Corporate Communications AXA Mandiri

AXA Mandiri meraih beragam apresiasi publik di antaranya The Insurance Asia
Award 2021 kategori CSR Initiative of the Year dan Marketing Initiative of the Year
dari Insurance Asia Magazine, Contact Center Service Excellent Award selama
enam tahun berturut-turut (2017-2022) dari Majalah Marketing & Carre, Indonesia
Trusted Company tahun 2021 dari The Indonesia Institute for Corporate
Governance (IICG) yang bekerja sama dengan Majalah SWA. AXA Mandiri berizin
dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
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Atria Rai
Email: communications@axa-mandiri.co.id

Twitter : @AXA_Mandiri
Facebook : AXA Mandiri
Instagram : @AXAMandiri

Berita pers ini juga dapat dilihat di www.axamandiri.co.id

