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Awali 2023, BCA dan BCA Life Luncurkan Produk  

Asuransi Digital MyGuard 
 

Jakarta, 16 Februari 2023 – PT Asuransi Jiwa BCA (BCA Life) bekerja sama dengan PT Bank Central Asia 

Tbk (BCA) mengawali tahun 2023 dengan meluncurkan inovasi terbarunya, yaitu channel pemasaran 

asuransi secara digital, dengan produk asuransi jiwa MyGuard. Produk asuransi ini memberikan 

pengalaman baru bagi nasabah BCA dan BCA Life dalam melengkapi kebutuhan nasabah akan proteksi 

jiwa di tengah tingginya tingkat mobilitas masyarakat saat ini. 

 

Santoso, Direktur BCA, mengatakan peluncuran produk asuransi dengan jalur pemasaran secara 

digital ini merupakan komitmen BCA dalam meningkatkan pelayanan digital bagi nasabah dalam 

bertransaksi. “Kami akan terus melakukan inovasi dan meningkatkan kualitas layanan untuk 

menjawab kebutuhan trend digital saat ini. Dengan hadirnya MyGuard, diharapkan dapat menjadi 

solusi bagi nasabah untuk memenuhi kebutuhan asuransi jiwa lebih cepat dan mudah. Melalui 

MyGuard, nasabah dapat memiliki proteksi jiwa dengan mudah melalui gawai maupun komputer yang 

dapat diakses dimanapun dan kapanpun melalui website resmi BCA di www.bca.co.id,” ujarnya. 

 

Berdasarkan data Asosiasi Penyelenggara Internet Indonesia (APSI), jumlah pengguna internet 

Indonesia tahun 2022 mencapai 76,36% dari total jumlah penduduk atau 210 juta orang. Tingginya 

angka tersebut menjadi peluang besar bagi bisnis digital, terutama Indonesia yang menjadi salah satu 

pasar ekonomi digital terbesar di Asia Tenggara. 

 

Sementara itu, sepanjang tahun 2022, BCA Life mencatatkan pertumbuhan Premi tahunan pada 

channel bancassurance sebesar 18% dibanding tahun sebelumnya yang diperoleh dari jalur distribusi 

asuransi melalui penjualan langsung face-to-face di cabang, telemarketing dan asuransi jiwa kredit. 

Penambahan jalur pemasaran asuransi secara digital ini akan semakin melengkapi channel pemasaran 

bancassurance yang dimiliki oleh BCA dan BCA Life. 

 

Haryanto T. Budiman, Direktur BCA, mengatakan kerja sama ini merupakan upaya dari BCA dan BCA 

Life untuk mengakomodir kebutuhan nasabah dalam memiliki perlindungan jiwa. “Tingkat mobilitas 

yang tinggi serta masih kurangnya informasi menjadi kendala bagi masyarakat untuk memiliki 

asuransi, sementara perlindungan jiwa adalah salah satu hal yang wajib dimiliki nasabah untuk 

memitigasi risiko finansial yang tidak terduga. Menjawab hal itu, BCA bersama BCA Life menghadirkan 

MyGuard, proteksi yang dirancang khusus untuk memberikan kenyamanan dan kemudahan bagi 

http://www.bca.co.id/


 

nasabah BCA.  Kami berharap inovasi ini dapat mendorong tingkat literasi bagi nasabah atas 

pentingnya proteksi diri sekaligus menjadi solusi untuk memiliki asuransi jiwa dengan proses yang 

cepat dan mudah,” ujarnya. 

 

Christine Setyabudhi, Presiden Direktur & Chief Executive Officer (CEO) BCA Life, mengatakan BCA 

Life terus berinovasi dan fokus untuk akselerasi pertumbuhan bisnis khususnya melalui digitalisasi di 

seluruh lini. “Memiliki produk asuransi jiwa sejak usia muda sebagai proteksi keuangan masa depan 

sangat penting karena risiko maupun penyakit dapat datang kapan saja dan dimana saja. MyGuard 

adalah kerja sama BCA Life dan Bank BCA yang menawarkan 5 paket perlindungan jiwa dengan 

manfaat Uang Pertanggungan (UP) hingga Rp1 Miliar dan Premi terjangkau. Nasabah dapat memilih 

paket perlindungan jiwa sesuai kebutuhan diantaranya: MyGuard, MyGuard - Accident Care, MyGuard 

- Critical Care, MyGuard - Hospital Care, dan MyGuard - Health Care,” ujarnya. 

 

MyGuard menawarkan beragam paket asuransi yang dapat dipilih sesuai kebutuhan nasabah, 

diantaranya: 

• MyGuard, paket asuransi yang memberikan manfaat Meninggal Dunia baik karena 

Sakit/Penyakit maupun Kecelakaan hingga Rp1 Miliar. 

• MyGuard - Accident Care, paket asuransi yang memberikan manfaat Meninggal Dunia karena 

Kecelakaan hingga Rp2 Miliar serta manfaat penggantian Biaya Perawatan Medis karena 

Kecelakaan hingga Rp25 Juta per tahun. 

• MyGuard - Critical Care, paket asuransi yang memberikan manfaat Meninggal Dunia dengan 

Uang Pertanggungan hingga Rp1 Miliar ditambah manfaat Penyakit Kanker tahap awal dan 

manfaat Penyakit Kritis tahap akhir hingga 100% Uang Pertanggungan. 

• MyGuard - Hospital Care, paket asuransi yang memberikan manfaat Meninggal Dunia dengan 

Uang Pertanggungan hingga Rp500 Juta dilengkapi dengan Santunan Tunai Harian Rawat Inap 

Rumah Sakit, Santunan Tunai Harian Rawat Inap Unit Perawatan Intensif, dan manfaat 

Tindakan Bedah sesuai pilihan yang diambil nasabah. 

• MyGuard - Health Care, paket asuransi yang memberikan manfaat Meninggal Dunia dengan 

Uang Pertanggungan hingga Rp500 Juta, manfaat Penyakit Kritis, Santunan Tunai Harian 

Rawat Inap Rumah Sakit dan –Unit Perawatan Intensif dan manfaat Tindakan Bedah sesuai 

yang diambil nasabah. 

 

MyGuard dapat dimiliki oleh nasabah mulai dari usia 18 hingga 64 tahun dengan Premi terjangkau 

mulai dari Rp147.000/tahun dengan Masa Pertanggungan 1 tahun namun diperpanjang secara 

otomatis hingga Tertanggung berusia 99 (sembilan puluh sembilan) tahun, sepanjang Pemegang Polis 



 

membayar Premi. Untuk dapat memiliki paket-paket asuransi MyGuard, nasabah cukup mengakses 

laman resmi BCA di www.bca.co.id. 

 

Diharapkan melalui jalur pemasaran secara digital BCA dengan produk MyGuard dari BCA Life, maka 

akan mendorong peningkatan kesejahteraan serta membantu perencanaan keuangan agar dapat 

menjamin masa depan keluarga di Indonesia. 

 

-Selesai- 
 

Tentang BCA Life 
PT Asuransi Jiwa BCA (BCA Life) merupakan perusahaan asuransi jiwa dari Grup BCA yang telah terdaftar dan diawasi oleh 
Otoritas Jasa Keuangan sejak Juli 2014. BCA Life menghadirkan produk perlindungan jiwa yang beragam untuk memenuhi 
kebutuhan masyarakat Indonesia, baik nasabah perorangan maupun nasabah kumpulan. Produk perlindungan jiwa 
mencakup asuransi jiwa, asuransi kecelakaan, asuransi kesehatan, employee benefit, serta dana pensiun melalui DPLK BCA 
Life. 
 
Produk BCA Life dipasarkan di berbagai jalur pemasaran, mulai dari bancassurance, keagenan, bundling product, 
telemarketing, corporate solution, hingga digital marketing, di mana nasabah dapat membeli produk asuransi secara 
langsung, yaitu melalui mylifeguard.id. Untuk mengembangkan jalur pemasaran keagenan, BCA Life juga memiliki referral 
program, di mana siapapun dapat mereferensikan teman atau kerabat menjadi agen asuransi BCA Life, yang dapat diakses 
di ajaktemanmu.bcalife.co.id. Dalam memberikan layanan kepada seluruh nasabah, BCA Life hadir melalui berbagai kanal 
layanan, mulai dari telepon Halo BCA 1500888, hotline 021-21888000, email di customer@bcalife.co.id, serta akun media 
sosial yang telah terverifikasi yaitu Instagram @bcalifeid dan Twitter @mybcalife. 
 
Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi: 
Lely Rahayu Pekih 
Head of Marketing Communications 
Email: lely_rahayu@bcalife.co.id 
Phone: 08788 388 4899 
 
PT Asuransi Jiwa BCA (BCA Life) 
Chase Plaza Lantai 22 
Jl. Jend. Sudirman Kav. 21 Jakarta Selatan 12920 
T. +62 21 2188 8000 
Website: www.bcalife.co.id  
Penjualan online: https://mylifeguard.id 
Referral program: https://ajaktemanmu.bcalife.co.id/ 
 
 
Tentang PT Bank Central Asia Tbk (per 31 Desember 2022) 
BCA merupakan salah satu bank terkemuka di Indonesia yang fokus pada bisnis perbankan transaksi serta menyediakan 
fasilitas kredit dan solusi keuangan bagi segmen korporasi, komersial, UKM, dan konsumer. Pada akhir Desember 2022, BCA 
melayani hampir 35 juta rekening nasabah dan memproses sekitar 66 juta transaksi setiap harinya, didukung oleh 1.247 kantor 
cabang, 18.268 ATM, serta layanan internet & mobile banking dan contact center Halo BCA yang dapat diakses 24 jam. 
Kehadiran BCA didukung oleh sejumlah entitas anak yang berfokus pada pembiayaan kendaraan, perbankan Syariah, 
sekuritas, asuransi umum dan jiwa, perbankan digital, pengiriman uang, dan pemodal ventura. BCA berkomitmen untuk 
membangun relasi jangka panjang dengan nasabah, mengutamakan kepentingan bersama, dan menciptakan dampak positif 
pada masyarakat luas. Dengan sekitar 25.000 karyawan, visi BCA adalah untuk menjadi bank pilihan utama andalan 
masyarakat yang berperan sebagai pilar penting perekonomian Indonesia. 
 
PT BANK CENTRAL ASIA TBK 
Group Corporate Communication and Social Responsibility - CSR 
Corporate Communication 
Alamat  : Jl. MH Thamrin No.1, Menara BCA Lt. 22. Jakarta 10310 
Telepon  : (021) 2358-8000  
Fax  : (021) 2358-8339 
E-mail   : corcom_bca@bca.co.id 
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