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Donasikan Bantuan Untuk Korban Gempa Banjarnegara
Jakarta.(10 Mei 2018). Sebagai bentuk kepedulian antar sesama dan juga memenuhi amanat
merealisasikan program CSR (Corporate Social Responsibility) PT Reasuransi MAIPARK
Indonesia mendonasikan bantuan dana sebesar Rp 100.000.000,- Bantuan yang secara simbolis
diserahkan pada hari ini Kamis, 10 Mei 2018 di Pendopo Kantor Bupati Banjarnegara, Jawa
Tengah oleh Direktur Utama PT Reasuransi MAIPARK Indonesia, Yasril Y. Rasyid kepada
Bupati Banjarnegara, Budhi Sarwono dimana nantinya akan disalurkan dalam bentuk bahan
material bagi warga yang menjadi korban gempa. Bantuan material nantinya untuk
pembangunan kembali Masjid, Mushola dan juga sarana pendidikan.
Menurut Yasril, bantuan yang diberikan merupakan salah satu komitmen perusahaan untuk
membantu sesama sebagai anak bangsa yang sedang menjadi korban gempa. "Kami
memberikan bantuan ini sebagai salah satu komitmen kami membantu sesama. Bantuan juga
diharapkan akan dapat membangkitkan kembali segala kegiatan masyarakat sekitar yang
menjadi korban gempa. Kami juga berharap bantuan ini dapat bermanfaat bagi kehidupan ke
depan," harap Yasril.
Sementara itu Bupati Banjarnegara, Budhi Sarwono, mengatakan pihaknya sangat
berterimakasih atas bentuk kepedulian dari MAIPARK. Semoga bantuan ini akan menjadi salah
satu penyemangat bagi masyarakat untuk kembali menata kehidupannya pasca gempa beberapa
waktu lalu.

---000---Keterangan lebih lanjut hubungi :
Chelma Destria
Corsec Dept Head
Nahyan Sutisna
BDCS
PT. Reasuransi MAIPARK Indonesia
Multivision Tower 8th Floor
Jl. Kuningan Mulia Blok 9 B Jakarta 12960, Indonesia
mail : MAIPARK@MAIPARK.com
Phone : (62-21) 2938 0088 Fax : (62-21) 2938 0089
http://www.MAIPARK.com

Tentang PT Reasuransi MAIPARK Indonesia :
MAIPARK singkatan dari Maskapai Asuransi Indonesia (MAI) dan Perusahaan Asuransi Risiko Khusus (PARK).
MAIPARK adalah sebuah perusahaan reasuransi risiko khusus yang dimiliki oleh seluruh perusahaan asuransi umum
dan perusahaan reasuransi yang ada di Indonesia. MAIPARK mulai beroperasi pada Januari 2004 dan saat ini khusus
menangani risiko gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami serta kebakaran yang diakibatkan oleh ketiga risiko
tersebut. Selain menjalankan kegiatan bisnis utamanya, MAIPARK juga melakukan kegiatan lain seperti penyuluhan
sadar bencana bagi masyarakat, pemberian dan penyaluran bantuan korban bencana, serta seminar dan pelatihan
terkait kebencanaan dan asuransi. MAIPARK juga mengembangkan untuk menjadi perusahaan reasuransi katastropik
serta risiko bencana alam lainnya, tak terbatas kepada risiko gempa bumi saja.
_http://www.MAIPARK.com_

