
 

 

 

Press Release – Untuk diterbitkan segera 

 

Bayar Premi Asuransi ASWATA Mudah dan Nyaman di Indomaret 

 

Jakarta, 4 Desember 2020 – Asuransi Wahana Tata (Aswata) menggandeng Indomaret sebagai 

tempat pembayaran premi asuransi. Penambahan layanan ini mempermudah nasabah melakukan 

pembayaran. 

Kemudahan ini didukung dengan jumlah Indomaret yang mencapai lebih dari 18.257 gerai yang 

dapat ditemukan di kawasan perumahan, perkantoran, wisata, apartemen, dan fasilitas umum. 

Nasabah dapat melakukan pembayaran langsung di toko Indomaret  dengan menyebutkan kode ID 

pelanggan kepada kasir atau melalui mesin i-Kios yang tersedia di toko dengan menginput nomor ID 

pelanggan lalu melanjutkan proses pembayaran di kasir.  

Mengikuti kemajuan teknologi, kemudahan lain pembayaran premi asuransi dapat melalui aplikasi 

i.saku, uang elektronik dari PT. Inti Dunia Sukses – grup Indomaret. Nasabah memilih opsi 

pembayaran asuransi pada aplikasi i.saku kemudian memilih Asuransi Wahana Tata dan menginput 

kode ID pelanggan dan meneruskan ke proses pembayaran.  

Kerja sama ini juga merupakan upaya Aswata memberikan layanan pembayaran cashless melalui 

Website Klik Indomaret yaitu www.klikindomaret.com kemudian memilih menu pembayaran virtual 

Asuransi Wahana Tata dan menginput kode ID pelanggan lalu meneruskan pada proses pembayaran.  

Transaksi pembayaran premi asuransi ini tanpa tambahan biaya pembayaran atau biaya transfer, 

sehingga premi dibayarkan sesuai nilai yang tertera di dalam polis. 

Christian Wirawan Wanandi, Presiden Direktur ASWATA mengungkapkan bahwa peningkatan 

layanan nasabah pada perluasan fasilitas pembayaran premi ini merupakan upaya memudahkan 

nasabah dalam melakukan proses pembayaran premi melalui gerai Indomaret terdekat di lokasi 

tempat tinggal maupun secara online melalui website dan aplikasi. 

“Kemudahan pembayaran ini memungkinkan nasabah tidak perlu repot-repot apabila ingin 

membayar premi asuransi. Pembayaran premi juga dapat dilakukan di gerai Ceriamart, Superindo, 

Indogrosir, dan Outlet Mitra Indogrosir, termasuk Mobile Apps i.saku dan Mobile Apps Merchant 

Indogrosir – yang dapat dipilih sesuai dengan kenyamanan nasabah,” ujar Christian Wirawan 

Wanandi, Presiden Direktur Aswata, di Jakarta, Jumat (4/12). 

“Pembayaran premi cashless melalui virtual account dan aplikasi serta kartu kredit dan pembayaran 

premi melalui gerai minimarket merupakan upaya merealisasikan visi Aswata yang ingin 

memberikan kemudahan layanan yang  berorientasi pada solusi dan kenyamanan nasabah,” 

Christian Wirawan Wanandi menambahkan, dengan harapan seluruh nasabah harus tetap aman 

terproteksi asuransi dengan layanan pembayaran premi yang mudah dan cepat. 

 

http://www.klikindomaret.com/


 

 

 

Tentang PT Asuransi Wahana Tata 
 
PT Asuransi Wahana Tata (ASWATA) adalah salah satu perusahaan asuransi umum swasta 
terkemuka yang telah hadir selama 56 tahun di Indonesia. Kini, ASWATA telah memiliki lebih dari 74 
jaringan kantor yang tersebar di seluruh Indonesia. Didukung oleh kurang lebih 1.000 karyawan 
berdedikasi dan professional untuk melayani nasabah individual, usaha skala menengah, maupun 
korporasi besar dan industrial. Pengembangan layanan digital melalui chatbot Virtuan Assistant 
Aswata (VANIA) dan Aplikasi Online siDia yang memudahkan nasabah untuk proses penutupan dan 
klaim di seluruh jaringan kantor.  
 
Beberapa penghargaan yang telah diraih oleh Aswata antara lain Fitch Ratings Indonesia 
memberikan peringkat National Insurer Financial Strength (IFS) “AA (idn)’, “Excellence in Building 
and Managing Corporate Image” pada kategori Non-Vehicle Insurance untuk ke-8 dkalinya, Digital 
Brand of The Year 2019, Penghargaan untuk kategori Asuransi Umum (Aset < 5T) dengan title 
Millenial’s Admirable Brand. Penghargaan dari Infobank 21st Insurance Award 2020 dan Insurance 
Market Leaders Award 2020. 
 
ASWATA memiliki beberapa produk asuransi yaitu kendaraan bermotor, pengangkutan, rangka 
kapal, rekayasa, penjaminan, minyak & gas, uang, kecelakaan diri dan perjalanan. 
 
Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi: 
Tiwi 
Marketing Support 
PT Asuransi Wahana Tata 
Telp: (021) 5203145 
Email: pratiwi.margareth@aswata.co.id 
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