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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.

stage crisis cover plus

stage crisis cover plus

Penyakit kritis semakin rentan menjangkiti karena faktor
gaya hidup yang kurang sehat, seperti kurang istirahat
dan pola makan yang kurang baik. Apalagi ditambah
dengan tingginya tingkat stres dan meningkatnya polusi,
khususnya di kota-kota besar.
Berdasarkan data World Health Organization (WHO),
sepanjang tahun 2008 sebanyak 36,1 juta orang
meninggal dunia disebabkan oleh penyakit jantung,
stroke, kanker dan diabetes*. Tentunya hal ini sangat
mengkhawatirkan. Apalagi bila mengingat bahwa biaya
perawatan di rumah sakit juga meningkat setiap
tahunnya.
Salah satu upaya terbaik tentunya dengan menjalani gaya
hidup yang lebih sehat serta melakukan check up medis secara
rutin. Dengan kemajuan teknologi di bidang medis saat ini,
check up medis secara rutin dapat membantu untuk mendeteksi
penyakit kritis sejak dini.

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.

Memiliki proteksi atas penyakit kritis sejak dini sangatlah
penting, karena apabila sampai terkena penyakit kritis, Anda
telah terlindungi secara finansial.
Prudential mendengarkan kebutuhan ini dan menghadirkan
PRUearly stage crisis cover plus yang memberikan
perlindungan terhadap risiko penyakit kritis sejak tahap awal.

Sampai 31 Desember 2015, Prudential Indonesia memiliki
kantor pusat di Jakarta dan kantor pemasaran di Medan,
Surabaya, Bandung, Denpasar, Batamdan 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).
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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
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PRUearly stage crisis cover plus merupakan asuransi
tambahan yang dirancang untuk memberikan perlindungan
finansial terhadap risiko penyakit dan kondisi kritis di tahap
awal (early stage). Anda dapat melakukan klaim di stadium awal
tanpa harus menunggu penyakit kritis tersebut berkembang ke
dalam stadium lebih lanjut (advanced stage).
Dengan PRUearly stage crisis cover plus, Anda akan
mendapat bantuan biaya pengobatan kondisi kritis, secepatnya
setelah Anda menerima diagnosa.
*Sumber: WHO Global Status Report on Noncommunicable Diseases (NCDs), April 2011.

PRUearly stage crisis cover plus memberikan perlindungan
finansial atas 112 penyakit dan kondisi kritis yang
terbagi dalam 3 stadium (awal, menengah dan akhir) dan
melengkapi perlindungan atas penyakit kritis untuk
memastikan Anda terlindungi secara menyeluruh.
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Stadium Awal

Ibu Sri, usia 35 tahun, nasabah Prudential Indonesia memiliki
Polis dengan Uang Pertanggungan (UP) sebesar Rp 500 juta
dan berkeinginan untuk mendapatkan perlindungan penyakit
dan kondisi kritis yang maksimal melalui Asuransi Tambahan
PRUearly stage crisis cover plus dengan UP sebesar Rp 500 juta.

50% dari Uang Pertanggungan akan dibayarkan
Selain perlindungan 112 penyakit dan kondisi kritis di
atas, PRUearly stage crisis cover plus juga memberikan
manfaat tambahan untuk 7 kondisi kritis, yakni:
• Angioplasti dan Penatalaksanaan Invasif lainnya untuk
Penyakit Pembuluh Darah Jantung.
• Komplikasi akibat diabetes, dan
• 5 Jenis kondisi kritis Catastrophic, yaitu kondisi yang
komplikasinya dapat membahayakan jiwa.

jika Anda mengalami salah satu dari 38 kondisi
kritis yang termasuk dalam kategori ini.

Stadium Menengah
100% Uang Pertanggungan atau sisa Uang
Pertanggungan (jika manfaat pada Stadium Awal
sudah dibayarkan sebelumnya) akan dibayarkan
jika Anda mengalami salah satu dari 26 kondisi
kritis yang termasuk dalam kategori ini.

Stadium Akhir
100%
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Manfaat penyakit dan kondisi kritis dapat dibayarkan
lebih awal, tidak perlu menunggu sampai stadium lanjut
(advanced stage).
Memberikan perlindungan hingga usia 85 tahun.
Melindungi hingga 119 penyakit dan kondisi kritis.
Total maksimum manfaat yang dibayarkan adalah sebesar
150% dari Uang Pertanggungan PRUearly stage crisis

cover plus.

Tidak ada masa tunggu antara klaim pertama dengan
yang kedua, selama klaim yang kedua berbeda kondisi
dengan klaim pertama.
Manfaat PRUearly stage crisis cover plus yang
dibayarkan tidak akan mengurangi Uang Pertanggungan
produk asuransi dasar.

Uang Pertanggungan atau sisa Uang
Pertanggungan (jika manfaat pada Stadium Awal
sudah dibayarkan sebelumnya) akan dibayarkan
jika Anda mengalami salah satu dari 48 kondisi
kritis yang termasuk dalam kategori ini.

Contoh
Klaim
yang
diajukan
Ibu Sri menderita
karsinoma in situ
payudara*

UP yang
UP yang
UP yang
dibayarkan dibayarkan dibayarkan
Manfaat
pada
pada
pada
Tambahan
stadium
stadium
stadium
awal
menengah
lanjut

10% dari Uang Pertanggungan atau maksimum

Ibu Sri menderita

Rp 200 juta/US$ 25,000 per jiwa jika Anda
mengalami kondisi kritis berupa komplikasi
akibat diabetes yang mencakup: diabetic
retinopathy, diabetic nephropathy dan amputasi.

dari Uang Pertanggungan akan
dibayarkan jika Anda mengalami salah satu dari
5 kondisi kritis Catastrophic, antara lain kanker
dengan metastasis, serangan jantung ekstensif,
stroke parah, transplantasi jantung maupun
paru-paru, dan kelumpuhan anggota gerak tubuh
(Quadriplegia) total sebagai akibat dari cedera
tulang punggung.

Total Manfaat Utama + Manfaat Tambahan = 150%

• Pilihan masa pertanggungan sampai dengan usia 55, 65, 70,
75, 80 atau 85 tahun.

• Dapat ditambahkan pada asuransi dasar PRUlink

assurance
account, PRUlink syariah assurance account, PRUmy
child dan PRUuniversal life.

• Tersedia dalam mata uang Rupiah dan US Dollar.
• Uang Pertanggungan PRUearly
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maksimum sampai dengan Rp 1 miliar/US$ 125 ribu per jiwa.

(10% UP)

Rp 100 juta
(20% UP)

Diabetes*
Rp 250 juta
(50% UP)
Ibu Sri menderita
kanker payudara

Manfaat

Rp 100 juta

stadium akhir*

PRUearly

(20% UP)
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Kondisi Kritis Catastrophic
20%

• Usia 6-65 tahun (ulang tahun berikutnya).

Rp 50 juta

Komplikasi

Komplikasi Akibat Diabetes
20% dari Uang Pertanggungan atau maksimum
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(50% UP)

prosedur
Angioplasti*

PRUearly

Rp 250 juta

Ibu Sri menjalani

Angioplasti
Rp 75 juta /US$ 9,375 per jiwa akan dibayarkan
jika Anda sudah menjalani Angioplasti.
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berakhir.

Total Manfaat Utama & Manfaat Tambahan: Rp 750 juta
* Syarat dan ketentuan selengkapnya terdapat dalam Polis

• Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai PRUearly
•
•
•
•
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, 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.

