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Zurich Topas Life Tawarkan Digital Credit Protection untuk Pengusaha dan Profesional, 

Lewat Kerjasama dengan Perusahaan Fintech Terkemuka Investree 
 

Jakarta, 06 April 2017 – Zurich Topas Life (ZTL) bekerjasama dengan salah satu perusahaan 
teknologi keuangan (fintech) terkemuka di Indonesia, Investree, hari ini meluncurkan Digital 
Credit Protection, program asuransi jiwa kredit yang dihadirkan untuk memenuhi kebutuhan 
keamanan pengusaha kecil dan profesional. Kolaborasi ini memungkinkan para debitur Investree, 
dalam hal ini Borrower, untuk mendapatkan proteksi dari risiko tidak terduga sekaligus 
memberikan keamanan bagi investasi kreditur selama periode angsuran pinjaman mereka. 
 
Perkembangan bisnis peer to peer lending (P2P) telah membawa alternatif baru bagi bisnis dan 
individu untuk mengakses pendanaan mereka. Indonesia Fintech Association (IFA) melihat pada 
akhir 2016 terdapat 150 perusahaan teknologi keuangan di Indonesia dengan 17% dari mereka 
yang berfokus pada bisnis pinjaman. IFA juga mencatat bahwa bisnis P2P lending menghadapi 
peluang besar untuk bertumbuh mengingat kontribusi kredit baru untuk Produk Domestik Bruto 
(PDB) Indonesia dari sektor perbankan masih berkisar di angka 34,77%. 
 
Jika membicarakan pembiayaan, pinjaman yang diambil oleh pengusaha mikro maupun 
profesional biasanya memiliki risiko dan ketergantungan yang lebih tinggi pada individu 
peminjam dibandingkan dengan perusahaan yang lebih besar. Dengan demikian, akses ke 
layanan keuangan terutama asuransi sangat penting bagi mereka, ditambah adanya kebutuhan 
agar industri asuransi mampu berjalan dengan baik, mengurangi tingkat ketidakpastian, dan 
mengubahnya menjadi risiko yang dapat dikendalikan. Hal ini menjelaskan mengapa proteksi 
finansial memiliki peranan penting untuk pengusaha mikro dan profesional. 
 
“Zurich Topas Life melihat kondisi ini sebagai kesempatan untuk memperkuat komitmen kami 
dalam membantu seluas mungkin masyarakat Indonesia dalam memahami dan melindungi diri 
dari risiko. Digital Credit Protection dirancang khusus untuk pengusaha mikro dan profesional 
untuk menjaga masa depan finansial serta membantu mereka untuk fokus pada pertumbuhan 
bisnis dan menjalani aktivitas profesional mereka dengan pikiran yang tenang. Kami sangat 
bangga atas kerja sama ini karena ini juga merupakan kolaborasi pertama di Indonesia yang 
dilakukan antara penyedia asuransi dan perusahaan fintech P2P lending,” ujar Peter Huber, 
Presiden Direktur Zurich Topas Life. 
 
Keputusan Zurich Topas Life untuk bekerjasama dengan Investree adalah bagian dari rencana 
yang strategis. Profil Investree sebagai platform pinjaman yang aman bagi pengusaha dan 
individu adalah salah satu dari kunci kerja sama ini. Bisnis Investree telah tumbuh hampir 200% 
sejak mulai beroperasi pada Mei 2016, dengan total pinjaman dicairkan senilai Rp 108 miliar. 
Sekitar 90% dari dana tersebut dialokasikan untuk UMKM dan sisa 10% lagi untuk para karyawan 
dan individual dari perusahaan yang bekerja sama dengan Investree. 
 
“Tujuan kami adalah untuk memastikan bahwa individu dan pengusaha di Indonesia dapat 
memiliki kesempatan yang lebih luas untuk mengakses pinjaman dengan cara yang lebih mudah 
dan aman. Indonesia adalah negara besar dengan ekonomi yang menjanjikan dan jumlah 
populasi dengan usia produktif yang tinggi, namun kita juga menghadapi tantangan dalam 



            
 

mewujudkan inklusi keuangan. Akses ke pendanaan alternatif tidak hanya dapat membantu 
mereka mengamankan tujuan finansialnya, tetapi juga dapat mengurangi disintermediasi 
keuangan yang juga akan membantu pengembangan sektor keuangan secara keseluruhan,” ucap 
Adrian Asharyanto Gunadi, Co-Founder dan CEO Investree. 
 
Adrian juga menyatakan apresiasinya untuk kerja sama ini. “Kami percaya kerja sama ini akan 
berkontribusi positif bagi bisnis kami di Indonesia. Ketentuan yang berlaku dalam Digital Credit 
Protection dapat meningkatkan rasa percaya dari sisi Lender untuk berinvestasi melalui 
marketplace kami, dimana investasi mereka akan tetap aman apabila muncul risiko dari sisi 
debitur,” tambahnya. 
 
“Digital Credit Protection juga menyasar pengusaha muda dan profesional, bagi kami hal ini 
bukan sekedar bisnis tetapi juga misi sosial. Kami ingin terlibat langsung dan menawarkan 
intelligent protection yang sesuai dengan kondisi keuangan mereka. Tidak hanya untuk 
mengamankan pinjaman mereka, tetapi juga untuk mengurangi risiko, melindungi aset, dan juga 
mendukung ekosistem kewiraswastaan dan kegiatan ekonomi di Indonesia. Ini adalah bagian dari 
komitmen kami sebagai penyedia asuransi dalam mewujudkan inklusi keuangan nasional,” tutur 
Peter. 
 
Digial Credit Protection tersedia dengan produk utama Investree, yaitu pinjaman karyawan dan 
tagihan pembiayaan untuk pengusaha. Digital Credit Protection dilengkapi dengan berbagai 
macam manfaat termasuk cakupan yang berjangka hingga 70 tahun, tarif premium tetap selama 
periode asuransi dan pertanggungan total yang bernilai sampai dengan Rp 100 juta. 
 

*Selesai* 
Tentang Zurich Topas Life 
 
Zurich Topas Life (ZTL) adalah bagian dari Zurich Group yang telah memperluas bisnisnya dalam industri 
asuransi jiwa di Indoonesia sejak November 2010. Strategi multi-distribusi ZTL akan menyediakan Nasabah 
dengan berbagai pilihan untuk menikmati produk-produk asuransi serta membuat kehadiran kami lebih 
bermakna dalam melayani Nasabah dari berbagai segmen. Didukung oleh Zurich Group dengan 
kemampuan keuangan dan ahli global dalam dunia asuransi, ZTL berkomitmen untuk menjadi perusahaan 
asuransi jiwa terbaik di Indonesia bagi Nasabah, karyawan, pemegang saham dan mitra bisnis. PT Zurich 
Topas Life adalah perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).  
 
Tentang Investree 
 
PT Investree Radhika Jaya merupakan badan hukum yang didirikan berdasarkan Hukum Republik Indonesia. 
Berdiri sebagai perusahaan yang telah diatur oleh dan dalam pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di 
Indonesia, Investree adalah sebuah perusahaan teknologi keuangan Indonesia dengan misi sederhana, 
market online yang menghubungkan Borrower (Peminjam) dan Lender (Pemberi Pinjaman). Melalui alur 
pinjaman peer-to-peer, Borrower dan Lender bisa memiliki dua kategori dalam proses investasi, yaitu 
Business Loan Based on Invoice (Pembiayaan Faktur) dan Employee’s Loan (Pinjaman Karyawan). Investree 
tidak hanya akan meningkatkan pendapatan Lender, tetapi juga akan membuat pinjaman menjadi lebih 
terjangkau dan mudah diakses oleh Borrower. Investree bertujuan untuk mendigitalkan inisiatif inklusi 
keuangan.Bersama Investree, semua bisa tumbuh. Kunjungi www.investree.id untuk pengalaman tumbuh 
bersama dengan peer-to-peer lending. 
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Untuk informasi lebih lanjut hubungi: 
 
PT Investree Radhika Jaya 
Astranivari 
Head of Marketing 
Tel.: 021- 530 8939 
E-mail: astranivari@investree.id 

 
 
PT Zurich Topas Life  
Chiqita Winaring Hayu      
Head of Communication & Strategic Marketing 
Tel.: 021-526 2626   
E-mail: chiqita.winaring@zurich.com 
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