Jalani kebiasaan
normal baru dengan
perlindungan
dari Prudential
Periode program
1 – 30 April 2021
Program Santunan Rawat Inap Pascavaksinasi
Manfaat Program Santunan Rawat Inap Pascavaksinasi sebesar Rp 1 juta/hari jika terjadi komplikasi
pascavaksinasi.
Hanya untuk 350ribu pendaftar pertama. Download Pulse sekarang!
Syarat & Ketentuan berlaku. Lihat di sini
Penyesuaian Pembayaran Premi/Kontribusi
Jika Nasabah terkena dampak finansial dari pandemi COVID-19 dan kesulitan dalam pembayaran
Premi/kontribusi, silakan menghubungi Prudential melalui email customer.idn@prudential.co.id
untuk mendapatkan saran penyesuaian pembayaran Premi/ Kontribusi.

Kepastian Polis Aktif
Dapatkan Kepastian Polis Aktif hingga 30 April 2021 untuk Anda yang terus membayar Premi/
Kontribusi secara lengkap untuk jatuh tempo dari bulan Maret 2020 - April 2021 dengan tidak melakukan
withdrawal hingga 30 April 2021.*

Program Isolasi Mandiri dan Beli Polis Tanpa Masa Tunggu telah berakhir 31 Maret 2021.
- Untuk pengajuan klaim Isolasi Mandiri yang telah diterima Prudential Indonesia sampai dengan
tanggal 31 Maret 2021, kelengkapan dokumen harus diterima Prudential Indonesia paling lambat
tanggal 7 April 2021 untuk dapat diproses. Pengajuan klaim akan diproses sesuai dengan syarat &
ketentuan yang berlaku untuk program ini sebelumnya.
- Untuk Nasabah yang masih dalam proses pengajuan/penerbitan SPAJ, Polis harus terbit maksimal
7 April 2021 untuk dapat menikmati Program Beli Polis Tanpa Masa Tunggu untuk COVID-19.
Prudential Indonesia memiliki beragam solusi perlindungan jiwa, kesehatan, serta finansial lainnya, yang membantu Anda
menghadapi ketidak pastian di masa depan termasuk akibat COVID-19. Silakan menghubungi Tenaga Pemasar untuk
informasi lebih lanjut.
Prudential juga memiliki produk digital PRUTect Care yang dapat dilihat di PULSE

klik di sini

Syarat & ketentuan
Untuk informasi detail Isoman dan program lainnya, silakan lihat di bit.ly/ProgramCOVID-19 atau hubungi Prudential melalui email di customer.idn@prudential.co.id

PT Prudential Life Assurance berhak untuk mengubah, memutuskan, menghentikan Program sewaktu-waktu dengan pemberitahuan sebelumnya.
Ingin berhenti menerima informasi umum melalui email? Klik di sini

Periksa kesehatan gratis dan cek gejala penyakit.
Unduh Pulse sekarang!
PT Prudential Life Assurance terdaftar di dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan
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* Manfaat Kepastian Polis Aktif (Non-Lapse Guarantee) berlaku untuk produk unit-link dengan pembayaran Premi/Kontribusi berkala walaupun Nilai Tunai pada periode tersebut
tidak cukup untuk melunasi biaya-biaya terkait Polis dengan tidak melakukan withdrawal hingga 30 April 2021.

