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Sekilas mengenai PT Prudential Life Assurance
Didirikan pada tahun 1995, PT Prudential Life Assurance
(Prudential Indonesia) merupakan penyedia jasa
asuransi jiwa terdepan di Indonesia dan merupakan
bagian dari Prudential plc, sebuah grup perusahaan jasa
keuangan terkemuka di Inggris. Sebagai bagian dari
Grup yang berpengalaman lebih dari 168 tahun
di industri asuransi jiwa, Prudential Indonesia berkomitmen
untuk mengembangkan bisnisnya di Indonesia.
Sejak meluncurkan produk asuransi jiwa yang dikaitkan
dengan investasi (unit link) pertamanya di tahun 1999,
Prudential Indonesia merupakan pemimpin pasar untuk
produk tersebut di Indonesia. Prudential Indonesia telah
mendirikan unit bisnis syariah sejak tahun 2007 dan
dipercaya sebagai pemimpin pasar asuransi jiwa syariah
di Indonesia sejak pendiriannya.
Prudential Indonesia berkantor pusat di Jakarta dengan
kantor pemasaran di Medan, Surabaya, Bandung,
Denpasar, Batam dan Semarang. Sampai dengan
31 Desember 2016, Prudential Indonesia melayani lebih
dari 2,4 juta nasabah melalui hampir 260.000 tenaga
pemasar berlisensi di 393 Kantor Pemasaran Mandiri
(KPM) di seluruh nusantara (termasuk di Jakarta,
Surabaya, Medan, Bandung, Yogyakarta, Batam, dan
Bali).

Sekilas mengenai
Eastspring Investments
Eastspring Investments, bagian dari Prudential Corporation
Asia, adalah bisnis pengelolaan investasi Prudential
di Asia yang beroperasi di 10 negara Asia dengan
jumlah karyawan sekitar 2.500 orang dan dana kelolaan
sekitar £118 miliar (Rp 1.966 triliun) per 31 Desember
2016. Eastspring Investments Indonesia adalah salah
satu perusahaan manajemen investasi terbesar
di Indonesia yang telah memiliki izin usaha, terdaftar
dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, dengan dana
kelolaan sekitar Rp 58,13 triliun per 31 Desember 2016.

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

Kunci Perlindungan
untuk Keluarga Anda
yang Begitu Berharga

Produk asuransi jiwa yang memberikan manfaat
berupa Uang Pertanggungan jika Tertanggung
meninggal sebelum berakhirnya masa pertanggungan

PRUlife cover atau menderita cacat total dan tetap
sebelum berusia 60 tahun selama polis masih berlaku.

Kriteria Umum
Pemegang Polis terbuka bagi individu yang berusia minimal
21 tahun dan maksimal 70 tahun.
Usia masuk Tertanggung 6 bulan - 70 tahun
(ulang tahun berikutnya).

Willy, akuntan berusia 30 tahun, ingin mendapatkan
manfaat asuransi jiwa dengan PRUlife cover dengan
Uang Pertanggungan Rp 442.000.000 sampai usia 75
tahun. Setiap tahun Willy menyisihkan uang
pembayaran premi tahunan sebesar Rp 4.804.540
selama 20 tahun (sesuai dengan pilihan yang diambil).
Manfaat proteksi yang akan didapatkan Willy adalah:

Pilihan jangka waktu pertanggungan sampai dengan usia
Tertanggung 70, 75, 80, 85 atau 99 tahun.
Pilihan masa pembayaran 5, 10, 15 dan 20 tahun.
• Manfaat kematian (Death Benefit) sampai dengan
jangka waktu pertanggungan yang dipilih selama
polis masih berlaku.
• Manfaat Cacat Total & Tetap (Total and Permanent
Disability) sampai dengan usia 60 tahun selama Polis
masih berlaku.

Minimum Uang Pertanggungan sebesar Rp 20 juta.
Premi dapat dibayarkan secara tahunan, 6 bulanan,
3 bulanan atau bulanan.
No.

Frekuensi Pembayaran Premium

Minimum Premium

1.

Bulanan

Rp

465.600

2.

3 bulanan

Rp 1.320.000

3.

6 bulanan

Rp 2.520.000

4.

Tahunan

Rp 4.800.000

Jika Willy meninggal
dunia karena sakit
atau kecelakaan, atau
mengalami cacat total dan
tetap

* Pembayaran manfaat perlindungan asuransi dasar akan dibayarkan sesuai dengan jadwal
pembayaran manfaat yang tertera dalam Polis dan sesuai dengan syarat dan ketentuan
yang berlaku dalam Polis.
** Ilustrasi di dokumen ini bukan merupakan perjanjian asuransi dan bukan merupakan
bagian dari Polis. Ilustrasi lebih lengkap tentang produk ini tercantum dalam dokumen
ilustrasi.

•

•

Persyaratan lainnya:
1. Mengisi dan menandatangani Surat Pengajuan Asuransi
Jiwa (SPAJ) dan ilustrasi.
2. Melakukan pemeriksaan kesehatan sesuai nilai Uang
Pertanggungan dan usia masuk (apabila disyaratkan).

Rp 442.000.000
dibayarkan sebagai Uang
Pertanggungan**

•
•
•

Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai
PRUlife cover, 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.

