
  
Untuk diterbitkan segera 

 

BCA Life Dapatkan Sertifikat ISO 27001:2013 

 

Jakarta, 4 Februari 2022. BCA Life mendapatkan sertifikasi ISO/IEC 27001:2013 khususnya bagi 

layanan penjualan asuransi online mylifeguard.id. Sertifikasi ini merupakan bentuk komitmen BCA Life 

untuk selalu menjaga keamanan serta kenyamanan nasabah saat melakukan proses transaksi di 

mylifeguard.id. Sertifikasi yang diterbitkan oleh badan sertifikasi CBQA Global Indonesia ini diraih 

berkat dukungan dari PT Siggap Teknologi Internasional sebagai konsultan yang membantu melakukan 

proses pelaksanannya. 

ISO/IEC 27001:2013 merupakan suatu standar internasional dalam menerapkan sistem manajemen 

keamanan informasi atau juga yang biasa dikenal dengan Information Security Management System 

(ISMS). Dengan menerapkan standar ISO/IEC 27001:2013, BCA Life menunjukkan komitmen untuk 

terus meningkatkan serta memelihara sistem manajemen keamanan informasi di perusahaan.  

ISMS ini merupakan seperangkat unsur yang saling terkait dengan perusahaan yang digunakan untuk 

mengelola dan mengendalikan risiko keamanan informasi untuk menjaga kerahasiaan, integritas dan 

ketersediaan informasi. “Dengan mengimplementasikan dan mendapatkan sertifikasi ISO 27001:2013 

artinya BCA Life sudah menerapkan standar keamanan informasi berstandar internasional di mana 

penilaiannya melalui serangkaian proses audit keamanan informasi yang dilakukan oleh auditor 

tersertifikasi.” ungkap Yannes Chandra, Direktur & COO BCA Life 

Proses Sertifikasi ISO/IEC 27001:2013 yang diraih BCA Life sudah berjalan dan didapatkan sejak bulan 

November 2021 ini merupakan bentuk kepatuhan perusahaan terhadap regulasi yang dikeluarkan oleh 

pemerintah, yaitu Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 

2016 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Informasi, Peraturan POJK no. 1/POJK.07/2013 

tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, Peraturan SEOJK no. 14/SEOJK.07/2014 

tentang Kerahasiaan dan Keamanan Data dan/Atau Informasi Pribadi Konsumen, dan Peraturan Badan 

Siber dan Sandi Negara Nomor 8 Tahun 2020 tentang Sistem Pengamanan Dalam  Penyelenggaraan 

Sistem Elektronik. “Dengan didapatkannya sertifikat ini, nasabah yang ingin membeli produk BCA Life 

secara online di mylifeguard.id kami pastikan keamanan datanya, sehingga proses pembelian menjadi 

lebih nyaman dan aman” imbuh Yannes. 

Beli Asuransi semakin mudah & nyaman di mylifeguard.id 

Mylifeguard.id, portal asuransi online dari BCA Life, memiliki 4 produk unggulan, di mana produk 

tersebut sangat terjangkau oleh berbagai kalangan, dengan premi mulai dari Rp30 ribu per bulan. Di 

samping itu, produk asuransi jiwa di mylifeguard.id memiliki fleksibilitas dalam memilih masa 

perlindungan, yang memberikan kemudahan dan pilihan bagi nasabah.  

Pada bulan Februari, mylifeguard.id memberikan promo yaitu cashback Gopay sebesar 30% dengan 

ketentuan sebagai berikut: 

1. Pembelian produk di situs mylifeguard.id 

2. Hanya untuk 50 pembeli pertama 

3. Menggunakan kode promo MYLIFEGUARDEXPODEALS saat check out 

4. Minimum transaksi Rp338.000 (bulanan/tahunan) 

5. Cashback Gopay sebesar 30% dengan maksimal Rp100.000 



6. Cashback Gopay akan dikirimkan setelah masa free look (setelah 14 hari), terhitung setelah 

masa periode promo berakhir 

7. Periode promo 23 Februari – 23 Maret 2022  

BCA Life akan terus mengembangkan inovasi digital, untuk memudahkan akses masyarakat pada 

perlindungan asuransi, yang terjangkau, dengan perlindungan yang pasti, serta proses klaim yang 

mudah. “Melalui mylifeguard.id, kami ingin terus meningkatkan inklusi asuransi agar semakin banyak 

masyarakat Indonesia yang terlindungi demi masa depan yang lebih nyaman” tutup Yannes. 

 

TENTANG BCA LIFE  

PT Asuransi Jiwa BCA (BCA Life) adalah satu-satunya anak usaha PT Bank Central Asia, Tbk. yang 
memberikan layanan asuransi jiwa kepada masyarakat Indonesia. Dalam memberikan perlindungan, 
BCA Life akan senantiasa berusaha untuk memberikan layanan terbaik kepada para nasabah. BCA 
Life berfokus pada 3 layanan asuransi jiwa, yaitu asuransi perlindungan (protection), asuransi plus 
tabungan (saving) dan asuransi kesehatan (health) melalui jalur telemarketing, bancassurance, 
corporate solution, credit life, digital dan agency. Kami berkomitmen untuk membangun produk 
asuransi yang inovatif sesuai dengan kebutuhan. 

Fokus utama BCA Life adalah berinovasi dalam penyediaan jasa asuransi jiwa kepada seluruh keluarga 
di Indonesia. BCA Life yakin bahwa dengan kualitas dan inovasi produk asuransi yang akan 
dikembangkan, BCA Life dapat mewujudkan visi menjadi perusahaan asuransi jiwa nasional terkemuka 
di Indonesia, yang dikenal akan keunggulan pelayanan dan loyalitas nasabahnya. Didukung oleh para 
pemegang saham dan juga Bank BCA, BCA Life yakin dapat meraih pasar asuransi jiwa di Indonesia.    

BCA Life berhasil mencatatkan kinerja yang baik sepanjang tahun 2020. Pada penghujung tahun, 
berhasil mencatat Pendapatan Premi sebesar Rp998,85 miliar, naik sebesar 18,9% jika dibandingkan 
pada tahun 2019. BCA Life juga membukukan Aset sebesar Rp1.467,9 miliar atau naik 27,12% 
dibanding tahun 2019. Di tengah tekanan pandemi yang melanda hampir sepanjang tahun 2020, BCA 
Life mampu meraih Laba Komprehensif sebesar Rp91,53 miliar, naik sangat signifikan, yaitu 612,02% 
dibanding tahun sebelumnya. 

BCA Life juga mendapat kepercayaan dari masyarakat melalui berbagai penghargaan yang diterima, 
antara lain Silver Champion of Indonesia WOW Brand 2021 dari MarkPlus, Inc., Best Leader for 
Business Resilience Through Business Innovation Effectiveness of Digital Acceleration, Indonesia Top 
Financial Leader Awards 2021 kategori Life Insurance, Asset 1T - 5T dari Warta Ekonomi, Most 
Innovative Insurance Company Award 2021 kategori Life Insurance dari The Iconomics, Predikat 
"Sangat Bagus" Rating Infobank kategori Asuransi Jiwa berpremi bruto Rp250 miliar sampai di bawah 
Rp1 triliun serta Asuransi Terbaik 2021 kategori Asuransi Jiwa Aset di atas Rp1 - 5 Triliun dari Majalah 
Investor. 

 
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/ 

Facebook: facebook.com/bcalifeid 
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Instagram: Instagram.com/bcalifeid 

Twitter: twitter.com/mybcalife 


