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UOB Indonesia meluncurkan UOB Lady’s Account, sebuah produk 

tabungan yang membantu kaum perempuan meningkatkan 

kesejahteraan finansial dan menjaga kesehatan   

Produk tabungan UOB Lady’s Account merupakan satu-satunya solusi keuangan di Indonesia yang 

menggabungkan tabungan dengan kemudahan perlindungan asuransi penyakit kritis untuk enam 

jenis penyakit kanker yang kerap diderita kaum perempuan 

 

Jakarta, 1 Maret 2021 – UOB Indonesia pada hari ini meluncurkan sebuah produk tabungan baru 

UOB Lady’s Account yang dirancang bagi kaum perempuan agar mereka dapat meningkatkan 

kesejahteraan finansial mereka, sekaligus memberikan perlindungan asuransi penyakit kritis jika 

menderita penyakit kanker dalam kondisi kritis. UOB Indonesia satu-satunya lembaga keuangan di 

Indonesia yang menawarkan solusi keuangan yang menggabungkan tabungan dengan 

perlindungan asuransi penyakit kritis terhadap enam penyakit kanker yang kerap diderita kaum 

perempuan1. 

 

Menurut Yayasan Kanker Indonesia, rata-rata biaya pengobatan kanker di Indonesia dapat 

mencapai Rp100 juta per bulan, bergantung dari jenis kanker dan fasilitas kesehatan yang 

dibutuhkan oleh pasien. Diperkirakan bahwa sekitar 35 persen wanita di Indonesia tidak memiliki 

asuransi kesehatan 2  dan biaya pengobatan kanker dapat menguras tabungan mereka, serta 

menimbulkan tingkat stres dan kecemasan yang bisa menghambat fokus mereka terhadap proses 

pemulihan.  

 

Khoo Chock Seang, Head of Personal Financial Services and Digital Bank UOB Indonesia 

menyatakan bahwa UOB Indonesia terus berkomitmen melayani nasabah perempuan yang 

mencakup 44 persen dari seluruh pemegang rekening UOB Indonesia. Selain itu, menurutnya, UOB 

Indonesia juga berkomitmen membantu nasabah perempuan meraih aspirasi keuangan mereka 

serta menikmati ketenangan pikiran dengan adanya asuransi kesehatan.  

 

                                                      
1 Enam jenis kanker yang kerap diderita kaum perempuan yang tercakup dalam polis asuransi tersebut adalah kanker 
payudara, kanker serviks rahim, kanker rahim, kanker ovarium, kanker tuba falopi, kanker vagina dan vulva 
2 Indonesian Women’s Profile 2019. Sumber: https://www.kemenpppa.go.id/lib/uploads/list/b4bdc-profil-perempuan-
indonesial-_2019.pdf 

https://www.kemenpppa.go.id/lib/uploads/list/b4bdc-profil-perempuan-indonesial-_2019.pdf
https://www.kemenpppa.go.id/lib/uploads/list/b4bdc-profil-perempuan-indonesial-_2019.pdf
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“UOB Indonesia berkomitmen memberikan layanan konsultasi kesejahteraan finansial terbaik 

kepada nasabah perempuan, tidak hanya dalam membantu mengembangkan portofolio keuangan 

mereka, tetapi juga melindungi aset mereka dari risiko. Dengan adanya peningkatan jumlah kasus 

kanker di kalangan kaum perempuan pada tahun 20203 kami telah bermitra dengan Prudential 

Indonesia untuk merancang rekening tabungan yang melindungi pemegang rekening terhadap 

enam jenis kanker yang kerap diderita kaum perempuan,” ujarnya. 

 

Ivy Widjaja, Chief Partnership Distribution Officer, Prudential Indonesia, menyatakan, “Di Prudential 

Indonesia, kami memahami bahwa peremuan memang lebih rentan terhadap risiko kesehatan4 

salah satunya penyakit kanker yang dapat menyebabkan gangguan kesehatan fisik dan mental. 

Melalui kolaborasi strategis kami dengan UOB Indonesia, para peremuan kini dapat menikmati 

jaminan akses perlindungan kesehatan melalui Lady’s Account Critical Cover, produk asuransi 

penyakit kritis yang mencakup enam penyakit kanker yang kerap diderita oleh para perempuan. 

Sejalan dengan aspirasi Prudential Indonesia untuk menjadikan masyarakat Indonesia lebih sehat 

dan sejahtera, produk ini memungkinkan kaum perempuan menjadikan kebahagiaan dan 

kesejahteraan sebagai prioritas utama mereka sekaligus mendukung mereka dalam mencapai 

tujuan kesejahteraan finansial.” 

 

Pengembangan produk tabungan UOB Lady’s Account ini merupakan bagian dari kemitraan 

strategis regional UOB dengan Prudential. Jenis tabungan ini juga tersedia bagi nasabah di 

Malaysia dan Singapura. UOB Lady's Account juga melengkapi UOB Lady's Card, produk kartu 

kredit andalan UOB yang didedikasikan bagi kaum perempuan di kawasan ASEAN. UOB Lady's 

Card memberi pilihan pagi pemegang kartu pilihan untuk mendapatkan bonus point reward dalam 

kategori yang sesuai dengan prioritas gaya hidup mereka.  

 

Mengenai Produk Tabungan UOB Lady’s Account 

Produk tabungan UOB Lady’s Account ini memberikan kemudahan perlindungan terhadap kondisi 

kritis yang disebabkan enam jenis penyakit kanker yang kerap diderita kaum perempuan. 

Pemegang rekening UOB Lady’s Account berhak atas pertanggungan mulai dari penyetoran rupiah 

                                                      
3 Pada tahun 2020 jumlah kasus baru di kalangan kaum perempuan: 213.546 dan kaum pria: 183,368. Globocan 2020, 
The Global Cancer Observatory 
4 Strauss J, Gertler O, Rahman O, Fox K. Gender and life-cycle differentials in the patterns and determinants of adult 
health. J Hum Resour. 1993;28:791–837.  
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pertama di rekening mereka dan tidak perlu melalui proses underwriting5. Polis asuransi kesehatan 

yang terkait dengan UOB Lady's Account ini akan tetap aktif selama nasabah mempertahankan 

saldo rata-rata bulanan dari tiga bulan sebelumnya dan mengikuti ketentuan dalam polis asuransi. 

Misalnya, jika pemegang rekening menabung rata-rata antara Rp25 juta hingga Rp50 juta selama 

tiga bulan terakhir, maka ia akan menerima uang pertanggungan sebesar Rp50 juta. Jika pemilik 

rekening menabung lebih dari Rp1 miliar, maka nilai pertanggungan meningkat menjadi Rp2 miliar6.  

 

Mengingat rata-rata biaya pengobatan kanker dapat mencapai Rp1,2 miliar per tahun, manfaat 

asuransi dari produk UOB Lady’s Account ini dapat membantu meringankan biaya dari 

pertanggungan asuransi kesehatan lainnya yang dimiliki oleh pemegang rekening UOB Lady’s 

Account.  

 

Untuk informasi lebih lanjut mengenai produk UOB Lady’s Account, silakan kunjungi 

www.uob.co.id/ladysaccount.  

 

- Selesai - 

 

Mengenai UOB Indonesia  

UOB Indonesia didirikan pada tahun 1956. Jaringan layanan UOB Indonesia terdiri atas 41 kantor cabang, 

131 kantor sub-cabang serta 160 ATM di 30 kota di 18 provinsi di Tanah Air. Layanan perbankan UOB dapat 

dinikmati melalui jaringan ATM regional, ATM Prima, jaringan Bersama serta jaringan Visa.  

 

UOB Indonesia merupakan anak perusahaan dari UOB sebuah bank ternama di Asia dengan jaringan global 

yang terdiri dari lebih 500 kantor di 19 negara dan wilayah di Asia Pasifik, Eropa, dan Amerika Utara.  

 

UOB Indonesia berkomitmen menghadirkan produk berkualitas dan layanan prima bagi nasabah, serta 

beragam produk perbankan dan layanan, termasuk layanan keuangan pribadi, perbankan untuk dunia usaha, 

perbankan komersial, perbankan perusahaan, pasar global, serta pengelolaan investasi.  

 

UOB Indonesia memiliki basis nasabah ritel yang kuat melalui sejumlah produk tabungan, layanan hipotek 

serta kartu kredit. Layanan perbankan yang dihadirkan UOB Indonesia juga dapat diakses di Indonesia, 

Singapura, Malaysia, dan Thailand melalui ratusan ATM UOB.  

                                                      
5 Underwriting asuransi adalah proses evaluasi risiko dan exposure calon nasabah yang diasuransikan 
6 Berdasarkan ilustrasi produk UOB Lady’s Account 

http://www.uob.co.id/ladysaccount
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UOB Indonesia juga menghadirkan berbagai produk perbankan pribadi dan komersial/perusahaan, termasuk 

produk dan layanan pengelolaan kas dan perbendaharaan. UOB Indonesia terus berupaya membantu 

perusahaan-perusahaan dengan rencana ekspansi mereka dan juga telah memfasilitasi banyak perusahaan 

dari sejumlah industri seperti konstruksi, pertambangan, real estate, dan sektor-sektor layanan yang 

berekspansi di Indonesia. UOB Indonesia memperoleh peringkat AAA (idn) dari Fitch Ratings.  

 

UOB Indonesia berkomitmen menjadi penyedia layanan keuangan yang bertanggung jawab dan membawa 

perubahan bagi kehidupan pemangku kepentingan serta bagi masyarakat tempat Bank berada. Tidak hanya 

berdedikasi membantu pelanggan mengelola keuangan mereka secara bijaksana dan mengembangkan 

usaha mereka, UOB Indonesia juga terus berkomitmen dalam mendukung pembangunan sosial, terutama di 

bidang seni, anak-anak, dan pendidikan. 

 

Untuk informasi lebih lanjut mengenai UOB Indonesia, silakan kunjungi www.uob.co.id   

 

Untuk pertanyaan media, silakan hubungi: 

 

Adrian Dosiwoda 

Vice President 

Communications Head 

Strategic Communications and Brand 

Telepon: +62 21 2350 6000  

Email: adrian.dosiwoda@uob.co.id  

 

 

 

Maya Rizano 

Senior Vice President 

Strategic Communications and Brand Head 

Telepon: +62 21 2350 6000  

Email: maya.rizano@uob.co.id  
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