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*) Kinerja dari PRUlink tidak dijamin. Nilai investasi dapat lebih besar maupun 
lebih kecil dari Premi yang diinvestasikan tergantung dari risiko masing-masing 
jenis dana investasi. Pemegang Polis mengambil keputusan sepenuhnya untuk

 menempatkan alokasi dana PRUlink yang memungkinkan tingkat
 pengembalian investasi, sesuai dengan kebutuhan dan dana investasi yang 

dipilih nasabah Pemegang Polis. Tabel dan grafik di atas hanya sebatas ilustrasi 
dan bersifat tidak mengikat, angka sebenarnya tergantung dari kinerja dan 
risiko masing-masing jenis dana investasi. Hasil investasi Pemegang Polis tidak 
dijamin oleh PT Prudential Life Assurance. Semua risiko, kerugian dan manfaat 
yang dihasilkan dari investasi dalam program asuransi BUILDERassurance 
account ini akan sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pemegang Polis.

**) Menunjukan bahwa Nilai Tunai pada tahun tersebut tidak mencukupi untuk 
membayar biaya asuransi dan administrasi, dan oleh karena itu Polis akan batal 
(lapse). Penilaian harga unit dilakukan setiap hari kerja, Senin sampai dengan 
Jumat, dengan mengacu pada harga pasar yang berlaku bagi instrumen 
investasi dimana dana investasi ditempatkan.

Warisan

PT Prudential Life Assurance dan PT Bank UOB Indonesia
terdaftar di dan diawasi oleh Otoritas jasa Keuangan.
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BUILDERassurance account
Cara cerdas menyiapkan warisan Anda.

Bingung mengamankan warisan Anda? selain properti dan benda 
berharga, masih ada satu cara lain untuk memberikan warisan 
pada saat yang tepat untuk orang yang Anda cintai.

Memilih program Asuransi Jiwa yang dikombinasikan dengan 
investasi adalah cara cerdas meyiapkan warisan Anda.

Manfaat
BUILDERassurance account

Manfaat Asuransi Dasar

1. Perlindungan Asuransi Jiwa Meninggal Dunia sebesar 
Uang Pertanggungan baik karena sakit ataupun meninggal 
dunia karena kecelakaan yang berlaku hingga tertanggung 
berusia 99 tahun.

2. Perlindungan Asuransi Jiwa - Cacat Total & Tetap
 sebesar Uang Pertanggungan sejak Tertanggung berusia 6 

tahun sampai dengan tertanggung berusia 70 tahun.

Manfaat Perlindungan Asuransi Jiwa-Meninggal Dunia karena sakit ataupun 

kecelakaan hingga tertanggung berusia 99 tahun dan/atau Asuransi Cacat Total 

dan Tetap sampai dengan usia 70 tahun selama polis masih berlaku, sesuai dengan 

syarat dan ketentuan yang berlaku dalam Polis. Produk ini memiliki beberapa 

kondisi dimana manfaat Asuransi tidak dapat dibayarkan. Hal ini tercantum dan 

dijelaskan lebih detail pada ketentuan Pengecualian yang tertera pada Polis Asuransi. 

Sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku dalam Polis.

Manfaat Nilai Tunai

Premi yang Anda bayarkan akan dialokasikan untuk biaya asuransi 
dan investasi, ke dalam jenis dana investasi yang Anda pilih. Porsi 
investasi dan potensi hasil investasi sesuai dengan profil risiko 
nasabah. Nilai Tunai (jika ada) dapat Anda wariskan ke orang yang 
Anda cintai, atau dapat digunakan untuk kebutuhan lainnya.

Ilustrasi Rencana Warisan

Bapak Johan, calon tertanggung berusia 35 tahun, tidak merokok, 
manajer keuangan, memilih produk BUILDERassurance account 
untuk rencana warisan. Alokasi dana investasi adalah 100%
PRUlink Rupiah Equity Fund. Manfaat yang diperoleh oleh Bapak 
Johan adalah:

Manfaat Proteksi

Manfaat Perlindungan Asuransi Jiwa-Meninggal Dunia karena sakit ataupun 
kecelakaan hingga tertanggung berusia 99 tahun dan/atau Asuransi Cacat Total 
dan Tetap sampai dengan usia 70 tahun selama polis masih berlaku, sesuai dengan 
syarat dan ketentuan yang berlaku dalam Polis. Pembayaran manfaat yang tertera 
dalam Polis dan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku.
Tabel di atas hanya sebatas ilustrasi dan bersifat tidak mengikat, plan pada tabel 
juga bersifat optional. Semua risiko, kerugian dan manfaat yang dihasilkan dari 
investasi dalam program asuransi BUILDERassurance account ini akan sepenuhnya 
menjadi tanggung jawab Pemegang Polis.

Manfaat Nilai Tunai

Tabel di atas hanya sebatas ilustrasi dan bersifat tidak mengikat, plan pada tabel 
juga bersifat optional. Semua risiko, kerugian dan manfaat yang dihasilkan dari 
investasi dalam program asuransi BUILDERassurance account ini akan sepenuhnya 
menjadi tanggung jawab Pemegang Polis.

Untuk pengajuan klaim asuransi, silahkan menghubungi Prudential 
Customer Line di 1500085, serta melengkapi formulir klaim dan 
kelengkapan dokumen lainnya yang dibutuhkan.

Rp 840 juta

ditambah dengan

Manfaat Nilai Tunai

(jika ada)

Rp 1.68 miliar

ditambah dengan

Manfaat Nilai Tunai

(jika ada)

PLAN A

Total premi per tahun

Rp 12 juta

PLAN B

Total premi per tahun

Rp 24 juta

PLAN C

Total premi per tahun

Rp 48 juta

Manfaat Asuransi Dasar

Bapak Johan

meninggal dunia

karena sakit ataupun

kecelakaan atau

cacat total dan tetap

Rp 3.360 miliar

ditambah dengan

Manfaat Nilai Tunai

(jika ada)
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Ilustrasi Manfaat Nilai Tunai (per seribu Rupiah)


