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Swiss Re bermitra dengan dacadoo Insurtech global untuk 

menawarkan platform kepada perusahaan asuransi dari semua 
ukuran  

  
(Zurich, 11 Maret 2022) – Swiss Re dan dacadoo hari ini mengumumkan kemitraan global, di 
mana Swiss Re menawarkan platform dacadoo kepada perusahaan asuransi besar dan kecil. 
  
dacadoo menyediakan Platform Keterlibatan Kesehatan Digital yang mendukung penawaran 
dari MyWellLife Swiss Re.  MyWellLife adalah solusi keterlibatan digital mobile-first yang kuat 
dan menyediakan pembinaan cerdas 24/7 untuk membantu pengguna mencapai tujuan 
kesehatannya dengan panduan, dukungan, motivasi, dan penghargaan.   
 
Solusi gabungan yang baru ini juga memperkuat Personal Resilience Suite (kemampuan PRS) 
Swiss Re. PRS adalah pendekatan penilaian risiko yang holistik, modular, dan inovatif, serta 
didukung oleh Life Guide manual penjaminan Swiss Re yang terkenal. 
 
Peter Ohnemus, Presiden dan CEO dacadoo, menambahkan, “Kami sangat senang dapat 
bermitra dengan Swiss Re dan menawarkan solusi keterlibatan kesehatan digital generasi 
berikutnya dari dacadoo kepada para perusahaan asuransi dan anggotanya di seluruh dunia.  
Swiss Re adalah pemimpin global dalam reasuransi. Bersama-sama, kita dapat menggabungkan 
pengalaman dan pengetahuan mereka, dengan inovasi dan kemampuan teknologi kami. Kami 
berbagi visi tentang kehidupan dan kesehatan yang sangat baik untuk semua orang.” 
 
Jolee Crosby, Kepala Global penjaminan L&H di Swiss Re, berkata, "Faktor gaya hidup semakin 
penting karena membantu memberikan pandangan yang lebih menyeluruh untuk tujuan 
penilaian risiko. Dengan MyWellLife, kami menawarkan peta jalan kepada para konsumen 
untuk proses perubahan dan peningkatan kesehatan dan kebugaran mereka. Perusahaan 
asuransi dapat memasuki pasar dengan cepat melalui platform menarik yang memanfaatkan 
pengalaman dan keahlian kemitraan kami, dan ini tidak memerlukan investasi teknologi di 
pihak mereka. Dengan senang hati, kami menawarkan kepada klien kami, sebuah platform yang 
membuka kemungkinan untuk penilaian risiko dinamis dari faktor risiko yang dapat 
dimodifikasi.”  
 
#####  
  
Tentang dacadoo   
dacadoo, yang dinobatkan sebagai “Vendor Hebat dalam Asuransi” tahun 2021 oleh Gartner, 
melisensikan Platform Keterlibatan Kesehatan Digital miliknya, termasuk Skor Kesehatan dan 



 
Mesin Risiko darinya kepada operator asuransi Jiwa & Kesehatan (B2B), yang menyediakan 
solusi Insurtech dan teknologi kesehatan kepada lebih dari 35 dari 100 operator asuransi Jiwa & 
Kesehatan teratas di tingkat global. Teknologi dacadoo, yang tersedia dalam lebih dari 18 
bahasa ini, disediakan sebagai solusi label putih yang sepenuhnya bermerek atau dapat 
diintegrasikan ke dalam produk pelanggan melalui API-nya. Melalui penawaran "Connect, 
Score, Engage", dacadoo mendukung operator asuransi Jiwa & Kesehatan untuk memotivasi 
klien mereka guna menjalani gaya hidup yang lebih sehat melalui Platform Keterlibatan 
Kesehatan Digital berbasis SaaS darinya. dacadoo juga menyediakan Mesin Risiko, yang 
menghitung risiko relatif atas mortalitas dan morbiditas dalam waktu nyata. dacadoo memiliki 
lebih dari 120 karyawan di semua lokasi di Eropa, Amerika Utara, dan Asia-Pasifik dan lebih dari 
100 paten yang diajukan seputar solusi Jiwa & Kesehatan digital mereka. dacadoo sepenuhnya 
berkomitmen terhadap privasi dan keamanan, dan itu sebabnya dacadoo merancang dan 
mengoperasikan solusinya sesuai dengan standar industri, undang-undang, dan peraturan, 
seperti Undang-Undang Federal Swiss tentang Perlindungan Data, GDPR, dan HIPAA. Sistem 
Manajemen Privasi dan Keamanan Informasi dacadoo disertifikasi menurut standar ISO 27001 
dan ISO 27701 yang dikenal di tingkat internasional.  
  
Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut, silakan kunjungi www.dacadoo.com  
  
Tentang Swiss Re   
Swiss Re Group adalah salah satu yang terkemuka di dunia sebagai penyedia reasuransi, 
asuransi, dan bentuk lain dari transfer risiko berbasis asuransi, yang berupaya untuk membuat 
dunia menjadi lebih tangguh. Grup ini mengantisipasi dan mengelola risiko – dari bencana alam 
hingga perubahan iklim, dari populasi yang menua hingga kejahatan dunia maya. Swiss Re 
Group bertujuan untuk memungkinkan masyarakat berkembang dan maju, sehingga 
menciptakan peluang dan solusi baru bagi para kliennya. Dengan kantor pusat di Zurich, Swiss, 
yang didirikan pada tahun 1863, Swiss Re Group beroperasi melalui jaringan yang dibangun 
dengan sekitar 80 kantor di seluruh dunia. 
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