
Persiapan keuangan dan proteksi bagi Anda dan keluarga

Asuransi Jiwa dengan Alokasi Investasi 100% sejak Polis
diterbitkan, yang memberikan perlindungan terhadap risiko
meninggal dunia untuk Tertanggung sebelum atau pada
usia 99 tahun, dan adanya tambahan manfaat meninggal
dunia karena kecelakaan sebelum atau pada usia 70 tahun.

Asuransi Jiwa disertai Investasi

VERSALink Investor Account Plus























Beberapa risiko yang perlu Anda ketahui sehubungan dengan produk 
asuransi temasuk tetapi tidak terbatas risiko-risiko di bawah ini: 

 Prudential Indonesia terus mempertahankan kinerjanya untuk 
melebihi minimum kecukupan modal yang ditentukan oleh

 Pemerintah. Selain itu Prudential Indonesia memiliki limit
 penempatan dana yang ketat, hanya kepada institusi yang memiliki 

credit rating yang baik berdasarkan International Rating Agency 
maupun Local Rating Agency.



5. Risiko Nilai Tukar
 Risiko yang terjadi jika investasi memiliki underlying asset dalam 

mata uang berbeda dengan mata uang yang digunakan untuk 
pembayaran premi dan manfaat, mengingat nilai tukar dapat 
berfluktuasi mengikuti pasar.













Sekilas Mengenai
PT Prudential Life Assurance

PT Prudential Life Assurance (Prudential Indonesia) didirikan pada 
1995 dan merupakan bagian dari Prudential PLC, London – Inggris.
Di Asia, Prudential Indonesia menginduk pada kantor regional
Prudential Corporation Asia (PCA), yang berkedudukan di Hongkong. 
Dengan menggabungkan pengalaman internasional Prudential
di bidang asuransi jiwa dengan pengetahuan tata cara bisnis lokal, 
Prudentia Indonesia memiliki komitmen untuk mengembangkan 
bisnisnya di Indonesia.

Sejak meluncurkan produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi 
(unit link) pertamanya pada 1999, Prudential Indonesia merupakan 
pemimpin pasar untuk produk tersebut di Indonesia. Prudential 
Indonesia telah mendirikan Unit Usaha Syariah sejak 2007 dan
dipercaya sebagai pemimpin pasar asuransi jiwa syariah di Indonesia 
sejak pendiriannya.

Hingga 31 Desember 2020, Prudential Indonesia memiliki kantor pusat 
di Jakarta dengan 6 kantor pemasaran di Bandung, Semarang,
Surabaya, Denpasar, Medan, dan Batam serta 371 Kantor Pemasaran 
Mandiri (KPM) di seluruh Indonesia. Sampai akhir 2020 Prudential 
Indonesia melayani 2,8 juta tertanggung yang didukung oleh lebih 
dari 243.000 Tenaga Pemasar berlisensi.

Prudential Indonesia terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa
Keuangan (OJK).



Eastspring Investments adalah perusahaan manajer investasi 
terkemuka di Asia, beroperasi di 11 negara Asia dengan dana kelolaan 
sebesar USD248 miliar per 31 Desember 2020 Eastspring Investments 
adalah bagian dari Prudential Corporation Asia, merupakan bisnis aset 
manajemen Prudential plc di Asia.

Eastspring Investments Indonesia adalah Lembaga manajer investasi 
yang telah memiliki izin usaha, terdaftar dan diawasi oleh Otoritas 
Jasa Keuangan (OJK). Saat ini Eastspring Investments Indonesia 
adalah salah satu perusahaan manajer investasi terbesar di Indonesia 
dengan dana kelolaan sekitar Rp 87.60 Triliun per 31 Desember 2020. 

Eastspring Investments Indonesia didukung  oleh para professional 
yang handal dan berpengalaman di bidang manajemen investasi yang  
berkomitmen penuh menyediakan solusi investasi yang beragam dari 
berbagai kelas aset meliputi saham, fixed income, global asset
allocation, infrastructures dan alternatives. Eastspring Investments 
Indonesia juga mengelola aset produk pension dan asuransi jiwa yang 
dijual oleh Grup Prudential.
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