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personal accident death &
disablement plus
PRU

Sekilas mengenai
PT Prudential Life Assurance
Didirikan pada tahun 1995, PT Prudential Life
Assurance (Prudential Indonesia) merupakan bagian
dari Prudential plc, sebuah grup perusahaan jasa
keuangan terkemuka di Inggris. Sebagai bagian dari
Grup yang berpengalaman lebih dari 167 tahun di
industri asuransi jiwa, Prudential Indonesia memiliki
komitmen
untuk
mengembangkan
bisnisnya
di Indonesia.
Sejak meluncurkan produk asuransi yang dikaitkan
dengan investasi (unit link) pertamanya di tahun 1999,
Prudential Indonesia merupakan pemimpin pasar untuk
produk tersebut di Indonesia. Di samping itu, Prudential
Indonesia juga menyediakan berbagai produk yang
dirancang untuk memenuhi dan melengkapi setiap
kebutuhan para nasabahnya di Indonesia.
Sampai 31 Desember 2015, Prudential Indonesia
memiliki kantor pusat di Jakarta dan kantor pemasaran
di Medan, Surabaya, Bandung, Denpasar, Batam dan
Semarang. Prudential Indonesia melayani lebih dari 2,5
juta nasabah melalui lebih dari 251.000 tenaga pemasar
di 394 Kantor Pemasaran Mandiri (KPM) di seluruh
nusantara (termasuk di Jakarta, Surabaya, Medan,
Bandung, Yogyakarta, Batam, dan Bali).
PT Prudential Life Assurance
Prudential Tower
Jl. Jend. Sudirman Kav. 79, Jakarta 12910, Indonesia
Tel: (62 21) 2995 8888
Fax: (62 21) 2995 8800
Customer Line: 1500085
Email: customer.idn@prudential.co.id
Website: www.prudential.co.id
PT Prudential Life Assurance terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

Karena tiap bagian diri Anda begitu
berharga, lindungi bersama kami

Lebih dekat dengan

personal accident death &
disablement plus

PRU

Sebuah kecelakaan selain risikonya tidak dapat
diduga, dampaknya juga sangat beragam. Dari hanya
menyebabkan cedera ringan, sampai cacat total,
bahkan kematian. Bila kecelakaan menyebabkan
pencari nafkah tidak dapat bekerja lagi tentu hal ini
sangat berakibat fatal pada kondisi keuangan
keluarga.
Biasanya asuransi kecelakaan saat ini hanya
memberikan perlindungan untuk cacat total dan tetap
atau kematian. Tapi cedera seperti patah tulang atau
luka bakar karena kecelakaan juga harus ditangani
dengan segera dan seringkali membutuhkan dana
yang tidak sedikit.
Memahami
hal
ini,
Prudential
Indonesia
mempersembahkan PRUpersonal accident death
& disablement plus, produk asuransi tambahan
untuk
perlindungan
risiko
kecelakaan
yang
menyeluruh.

Apa itu PRUpersonal

accident
death & disablement plus ?
PRUpersonal

accident death & disablement plus

merupakan produk asuransi tambahan yang
memberikan manfaat terhadap risiko meninggal
karena kecelakaan, cacat total dan tetap karena
kecelakaan, patah tulang kompleks, luka bakar karena
kecelakaan dan penggantian biaya rawat jalan darurat
karena kecelakaan.

Keistimewaan

Kepesertaan

1. Produk asuransi tambahan yang memberikan
sejumlah uang pertanggungan apabila Anda
mengalami hal-hal sebagai berikut:
• Meninggal dunia karena kecelakaan*
• Cacat total dan tetap karena kecelakaan*
• Patah tulang kompleks karena kecelakaan*
• Luka bakar karena kecelakaan*
dengan maksimum manfaat sebesar 100% Uang
Pertanggungan PRUpersonal accident death
& disablement plus selama masa
pertanggungan.

• Mulai usia 1 hari sampai dengan usia 65 tahun
(ulang tahun berikutnya).
• Pilihan masa pertanggungan sampai dengan ulang
tahun ke-55, 60, 65 atau 70.
• Hanya dapat ditambahkan pada PRUlink
assurance account, PRUuniversal life, dan
PRUmychild.
• Ada biaya asuransi tambahan yang dikenakan setiap
bulannya yang besarnya tergantung dari Uang
Pertanggungan dan kelas pekerjaan Tertanggung
Utama.
• Tersedia dalam mata uang Rupiah dan US Dollar.

* Sesuai dengan ketentuan Polis.

2. Produk asuransi tambahan yang memberikan
penggantian biaya rawat jalan darurat karena
kecelakaan sesuai tagihan atau maksimum 10%
Uang Pertanggungan PRUpersonal accident
death & disablement plus, atau Rp 25
juta/USD 3,125 per tahun mana yang lebih kecil
tanpa
mengurangi
Uang
Pertanggungan
PRUpersonal
accident
death
&

disablement plus.

3. Produk asuransi tambahan yang memberikan 2
(dua) kali Uang Pertanggungan PRUpersonal
accident death & disablement plus, jika
Tertanggung meninggal dunia pada saat:
• Menggunakan sarana transportasi sepanjang
rute umum darat, atau
• Sebagai penumpang resmi penerbangan
komersil yang berlisensi, atau
• Menggunakan
elevator
kecuali
elevator
pertambangan atau tempat konstruksi, atau
• Berada di dalam suatu gedung teater, hotel atau
bangunan umum lainnya yang sedang terbakar.

Pengecualian Umum
• Perang, invasi, pemberontakan, ikut serta dalam
huru hara, pemogokan dan kerusuhan sipil, atau
• Tindak kejahatan atau percobaan tindak
kejahatan oleh pihak yang berkepentingan atas
Polis; atau
• Tindakan bunuh diri, percobaan bunuh diri atau
pencederaan diri oleh Tertanggung Utama.
Pengecualian lainnya tercantum pada Polis.
• Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai
PRUpersonal accident death & disablement plus,
hubungi Tenaga Pemasar Prudential Indonesia yang
berlisensi untuk memberikan perencanaan perlindungan
sesuai kebutuhan.
• Anda dapat juga menghubungi Customer Line di 1500085
atau mengunjungi kantor pemasaran Prudential Indonesia
terdekat.
• Brosur ini hanya digunakan sebagai alat pemasaran dan
tidak mengikat. Ketentuan-ketentuan yang mengikat bisa
didapatkan dalam polis yang diterbitkan oleh Prudential
Indonesia.
• Produk ini telah dilaporkan dan/atau memperoleh surat
penegasan dan/atau persetujuan dari Otoritas Jasa
Keuangan sesuai peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
• Produk ini dipasarkan oleh Tenaga Pemasar Prudential
Indonesia yang telah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas
Jasa Keuangan.

