Cinta hidup selamanya, kita tidak.
#BuktikanCintamu dengan asuransi jiwa syariah

PRUCinta
Mulai langkah kecil Anda untuk beri perlindungan
yang besar artinya bagi orang tercinta.
Asuransi Dasar Berbasis Syariah
Listening. Understanding. Delivering.

Apa itu PRUCinta?
Asuransi Jiwa Syariah PRUCinta (PRUCinta) merupakan
produk asuransi jiwa syariah yang menyediakan perlindungan
komprehensif selama 20 tahun masa kepesertaan terhadap
risiko meninggal dunia dan meninggal dunia karena kecelakaan.
Selain memberikan perlindungan selama 20 tahun, produk
ini juga memberikan perpanjangan masa kepesertaan tanpa
pemeriksaan kesehatan dan manfaat jatuh tempo dalam
bentuk Nilai Tunai atas beban Dana Nilai Tunai di akhir masa
kepesertaan.

Keistimewaan
1

100% Santunan Asuransi atas beban Dana Tabarru’
dan Nilai Tunai atas beban Dana Nilai Tunai apabila
Peserta Yang Diasuransikan meninggal dunia selama
dalam masa kepesertaan.

2

Manfaat jatuh tempo dalam bentuk Nilai Tunai
atas beban Dana Nilai Tunai apabila Peserta Yang
Diasuransikan masih hidup sampai akhir kepesertaan
dan Polis tetap aktif.

3

Perpanjangan masa kepesertaan tanpa pemeriksaan
kesehatan sampai dengan usia Peserta Yang
Diasuransikan pada saat Polis diperpanjang yaitu
70 tahun.*

4

5

2

Total 300% dari Santunan Asuransi atas beban Dana
Tabarru’ dan Nilai Tunai atas beban Dana Nilai Tunai
jika Peserta Yang Diasuransikan meninggal dunia
karena kecelakaan sebelum usia 70 tahun.
Total 400% dari Santunan Asuransi atas beban Dana
Tabarru’ dan Nilai Tunai atas beban Dana Nilai Tunai
jika Peserta Yang Diasuransikan meninggal dunia
karena kecelakaan sebelum usia 70 tahun dalam
periode 6 (enam) minggu sejak tanggal 1 (satu)
Ramadan yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik
Indonesia.
Asuransi Jiwa Syariah Tradisional
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Pembagian Surplus Underwriting untuk Pemegang
Polis sebesar 80%**
Catatan:
* mengacu pada Ketentuan Perpanjangan Masa Kepesertaan
** 80% akan dibagikan kepada Pemegang Polis dari selisih positif dari total
Iuran Tabarru’ ke dalam Dana Tabarru’ dan pembayaran klaim reasuransi
dikurangi dengan pembayaran Manfaat Asuransi, kontribusi reasuransi, dan
kenaikan penyisihan teknis dalam satu periode tertentu. Pemegang Polis
dapat mengalokasikan Surplus Underwriting dengan mentransfer ke rekening
Pemegang Polis, mengalokasikan ke Dana Tabarru’, atau mengalokasikannya ke
Dana Sosial.
Nilai Tunai adalah sejumlah nilai yang akan dibayarkan dari Dana Nilai Tunai
dalam hal kepesertaan pada PRUCinta berakhir dengan mengikuti ketentuan
dalam Polis.

Manfaat PRUCinta
Manfaat Meninggal Dunia
100% Santunan Asuransi atas beban
Dana Tabarru’ dan Nilai Tunai* atas
beban Dana Nilai Tunai** setelah
pengajuan klaim Manfaat Asuransi
disetujui
oleh
Pengelola
akan
dibayarkan apabila
terjadi risiko
meninggal dunia atas diri Peserta
Yang Diasuransikan sesuai dengan
yang tercantum di dalam Polis, dan
Polis akan berakhir.
Manfaat Meninggal Dunia karena
Kecelakaan***
Total 300% dari Santunan Asuransi
atas beban Dana Tabarru’ dan Nilai
Tunai* atas beban Dana Nilai Tunai**
akan dibayarkan jika Peserta Yang
Diasuransikan
meninggal
dunia
sebelum usia 70 tahun karena
kecelakaan
dengan
mengikuti
ketentuan yang tercantum di dalam
Polis, dan Polis akan berakhir.

Asuransi Jiwa Syariah Tradisional
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Manfaat Jatuh Tempo
Dalam hal Peserta Yang Diasuransikan
masih hidup sampai akhir masa
kepesertaan, maka akan dibayarkan
manfaat jatuh tempo dalam bentuk
Nilai Tunai* atas beban Dana Nilai
Tunai** yang jumlahnya sebagaimana
tercantum dalam Tabel Nilai Tunai pada
Akhir Tahun Polis ke-20.

Manfaat Mudik/Balik Lebaran***
Total 400% dari Santunan Asuransi
atas beban Dana Tabarru’ dan Nilai
Tunai* atas beban Dana Nilai Tunai**
akan dibayarkan jika Peserta Yang
Diasuransikan
meninggal
dunia
karena kecelakaan sebelum usia 70
tahun dalam periode 6 (enam) minggu
sejak tanggal 1 (satu) Ramadan
yang ditetapkan oleh Pemerintah
Republik Indonesia dengan mengikuti
ketentuan di dalam Polis, dan Polis
akan berakhir.
Catatan :
* Nilai Tunai adalah sejumlah nilai yang akan dibayarkan dari Dana Nilai Tunai dalam
hal kepesertaan pada PRUCinta berakhir dengan mengikuti ketentuan dalam Polis.
** Dana Nilai Tunai adalah kumpulan dana yang berasal dari Kontribusi para Pemegang
Polis berdasarkan Porsi Nilai Tunai untuk pembayaran Nilai Tunai dalam hal
kepesertaan PRUCinta berakhir.
*** Maksimum manfaat asuransi yang dapat dibayarkan atas nama 1 (satu) Peserta Yang
Diasuransikan dengan ketentuan:
• usia < 17 tahun maksimum sejumlah Rp 4 Miliar; dan
• usia ≥ 17 tahun maksimum sejumlah Rp 7 Miliar

4
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Ketentuan Perpanjangan Masa Kepesertaan
1

Pemegang Polis dapat memperpanjang kembali masa
kepesertaan atas diri Peserta Yang Diasuransikan
selama persyaratan berikut dipenuhi, yakni:
a. Peserta Yang Diasuransikan hidup sampai pada
Tanggal Penerbitan Polis perpanjangan masa
kepesertaan;
b. Peserta Yang Diasuransikan tidak melebihi Usia
70 (ulang tahun berikutnya) tahun pada Polis
untuk perpanjangan kepesertaan diterbitkan oleh
Pengelola;
c. Pengajuan perpanjangan masa kepesertaan ini
dapat dilakukan selambat-lambatnya dalam
periode 3 (tiga) bulan sebelum Tanggal Akhir
Kepesertaan asuransi PRUCinta.

2

Apabila Pemegang Polis memperpanjang kembali
masa kepesertaan sebagaimana dimaksud pada
poin (1), maka perpanjangan kepesertaan tersebut
dapat dilakukan dengan pilihan sebagai berikut:
a. Kontribusi akan disesuaikan untuk Santunan
Asuransi yang sama; atau
b. Kontribusi dengan jumlahnya tetap dan sama
besarnya dengan Kontribusi saat masa asuransi
sebelum dilakukan perpanjangan kepesertaan
dan besarnya Santunan Asuransi akan disesuaikan
dengan besar Kontribusi tersebut.

3

Dalam hal terjadi sebagaimana dimaksud pada
poin (2) di atas penyesuaian terhadap Kontribusi
dan/atau Santunan Asuransi akan ditentukan
berdasarkan hal berikut.
a. Usia saat Peserta Yang Diasuransikan
mengajukan perpanjangan masa kepesertaan.
b. Tingkat
Kontribusi
yang
berlaku
saat
perpanjangan masa kepesertaan.
c. Setiap keputusan Underwriting (termasuk
persentase penyesuaian perhitungan Kontribusi)
yang dikenakan pada Polis.

Asuransi Jiwa Syariah Tradisional
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Dalam hal Pemegang Polis memilih opsi poin (2)
huruf b, maka Pemegang Polis dapat menggunakan
manfaat jatuh tempo untuk membayar Kontribusi
secara sekaligus.

Dengan tunduk pada ketentuan-ketentuan poin
(1), (2), dan (3), Pengelola dapat memutuskan
ketentuan dari setiap kebijakan perpanjangan masa
kepesertaan, yang termasuk tetapi tidak terbatas
pada mengubah ketentuan yang berkaitan dengan
manfaat.

Kriteria Umum
Jenis Pemegang Polis
• Individu: Peserta harus memiliki hubungan
kepentingan yang dapat diasuransikan dengan
Pemegang Polis.

Usia Masuk Pemegang Polis
• Minimum 21 tahun atau 18 tahun jika sudah
menikah (ulang tahun sebenarnya)
Usia Masuk Peserta
• Usia masuk minimum: 1 hari (ulang tahun
sebenarnya)
• Usia masuk maksimum: 60 tahun (ulang tahun
berikutnya)
Mata Uang
• Tersedia dalam mata uang Rupiah

Frekuensi Pembayaran Kontribusi
• Tahunan
• 6 (enam) Bulanan
• 3 (tiga) Bulanan
• Bulanan
6
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Periode Pembayaran Kontribusi
• 10 tahun

Masa/Durasi Polis
• 20 tahun

Komposisi Kontribusi
• Minimum Kontribusi Rp300.000 per bulan
untuk frekuensi pembayaran kontribusi bulanan
atau Rp3.300.000 per tahun untuk frekuensi
pembayaran kontribusi tahunan
• Maksimum : N/A

Santunan Asuransi
• Minimum Santunan Asuransi: Rp20.000.000
• Maksimum Santunan Asuransi : N/A

Persyaratan lainnya
• Mengisi dan menandatangani Surat Pengajuan
Asuransi Jiwa Syariah (SPAJ Syariah), dan profil
risiko
• Ilustrasi Manfaat Produk Asuransi yang telah
ditandatangani oleh Nasabah/Pemegang Polis
• Melakukan pemeriksaan kesehatan sesuai
dengan nilai Santunan Asuransi dan usia masuk
(apabila dipersyaratkan)
• Dokumen-dokumen lain yang diperlukan sebagai
syarat penerbitan Polis

Biaya-biaya
1

Kontribusi adalah sejumlah uang yang dibayarkan
oleh Pemegang Polis, atau pihak ketiga yang ditunjuk
Pemegang Polis, kepada Pengelola berdasarkan Polis
yang akan dialokasikan untuk pembayaran Iuran
Tabarru’, Ujrah dan Porsi Nilai Tunai.

Asuransi Jiwa Syariah Tradisional
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3

4

5
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Iuran Tabarru’ adalah iuran dalam bentuk pemberian
sejumlah uang dari satu Pemegang Polis kepada Dana
Tabarru’ untuk dapat mengikuti kepesertaan pada
PRUCinta. Iuran Tabarru’ sebesar 17% (tujuh belas
persen) dari Kontribusi yang dibebankan atas Kontribusi
yang dibayarkan sesuai dengan frekuensi pembayaran
Kontribusi sejak Tanggal Mulai Kepesertaan.

Pajak yang dikenakan atas penebusan Polis adalah
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan pajak yang berlaku, dan dapat berubah
dari waktu ke waktu sebagaimana ditentukan oleh
Pemerintah Republik Indonesia.
Ujrah Pengelolaan Dana Tabarru’ adalah Ujrah yang
dikenakan sehubungan dengan pengelolaan aset Dana
Tabarru’. Ujrah Pengelolaan Dana Tabarru’ sebesar 0%
(nol persen).
Ujrah Pengelolaan Dana Nilai Tunai adalah Ujrah
yang dikenakan sehubungan dengan pengelolaan aset
Dana Nilai Tunai. Ujrah Pengelolaan Dana Nilai Tunai
sebesar 0% (nol persen).
Ujrah adalah imbalan yang dibayarkan oleh
Pemegang Polis kepada Pengelola sehubungan dengan
pengelolaan PRUCinta. Besar Ujrah sebagaimana
tercantum di bawah ini dibebankan atas Kontribusi
yang dibayarkan sesuai dengan frekuensi pembayaran
Kontribusi sejak Tanggal Mulai Kepesertaan.
Tahun Polis ke-

Ujrah dari Kontribusi

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

75%
74%
73%
72%
71%
70%
69%
68%
67%
66%
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Porsi Nilai Tunai adalah bagian dari Kontribusi yang
dialokasikan untuk Dana Nilai Tunai. Porsi Nilai Tunai
sebagaimana tercantum di bawah ini dibayarkan
sesuai dengan frekuensi pembayaran Kontribusi sejak
Tanggal Mulai Kepesertaan.
Tahun Polis ke-

Porsi Nilai Tunai dari Kontribusi

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

8%
9%
10%
11%
12%
13%
14%
15%
16%
17%

Dewan Pengawas Syariah Prudential yang
ditunjuk oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN – MUI)
DR. H. Anwar Ibrahim (Ketua)
H. Ahmad Nuryani Asmawi, LL.B, MA (Anggota)

Bagaimana cara mengajukan Klaim Manfaat
Asuransi?
1

Dapatkan Formulir Klaim dengan cara menghubungi
Tenaga Pemasar Anda, atau Customer Line Prudential
Indonesia. Formulir Klaim juga bisa diunduh di website
kami www.prudential.co.id.

2

Isi Formulir Klaim dengan benar dan lengkap.

3

Persiapkan dokumen yang wajib disertakan.
Dokumen yang diperlukan dapat dilihat di website
kami www.prudential.co.id.

4

Serahkan/Kirimkan Formulir Klaim beserta
dokumen-dokumen yang diperlukan baik secara
langsung, melalui pos, atau melalui Tenaga Pemasar
Anda, ke kantor pusat Prudential Indonesia.

Asuransi Jiwa Syariah Tradisional
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Hal-hal yang Menyebabkan Polis berakhir?
Kepesertaan asuransi PRUCinta berakhir secara otomatis
pada saat:
1

Polis dibatalkan atau diakhiri
berdasarkan ketentuan Polis;

2

Penebusan Polis disetujui oleh Pengelola;

3

Polis menjadi lewat waktu (lapsed);

4

Tanggal Akhir Kepesertaan asuransi PRUCinta;

5

Peserta Yang Diasuransikan meninggal dunia; atau

6

Pengajuan klaim Manfaat Asuransi meninggal dunia
telah disetujui oleh Pengelola;

oleh

Pengelola

mana yang terjadi lebih dahulu.

Hal apa saja yang dapat menyebabkan Klaim
menjadi tidak dibayarkan?
1

2

10

Jika Anda tidak jujur atau tidak memberikan
informasi dengan lengkap dalam mengisi data,
termasuk data kesehatan, pekerjaan, dan hobi.

Jika meninggalnya Peserta Yang Diasuransikan
disebabkan di antaranya oleh hal-hal sebagai berikut:
a. Tindakan bunuh diri, percobaan bunuh diri,
dugaan bunuh diri, atau pencederaan diri oleh
Peserta Yang Diasuransikan, baik yang dilakukan
dalam keadaan sadar atau tidak sadar, sehat
jiwa atau sakit jiwa dengan ketentuan bahwa
tindakan tersebut dapat Pengelola simpulkan dari
dokumen yang disampaikan dan diterima oleh
Pengelola atas diri Peserta Yang Diasuransikan;
b. Tindak pidana kejahatan atau percobaan tindak
pidana kejahatan oleh pihak yang berhak atas
Manfaat Asuransi, kecuali dibuktikan sebaliknya
dengan suatu putusan pengadilan.
Asuransi Jiwa Syariah Tradisional
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Jika meninggalnya Peserta Yang Diasuransikan
disebabkan Kecelakaan karena hal berikut:
a. Perang, invasi, tindakan bermusuhan dari militer
atau tentara asing baik dinyatakan maupun tidak
dinyatakan, perang saudara, pemberontakan,
revolusi, perlawanan terhadap pemerintah, perebutan
kekuasaan oleh militer atau tentara, ikut serta dalam
huru hara, pemogokan atau kerusuhan sipil;
b. Perlawanan oleh Peserta Yang Diasuransikan dalam
hal terjadi penahanan Peserta Yang Diasuransikan
atau orang lain oleh pihak yang berwenang;
c. Peserta Yang Diasuransikan di bawah pengaruh
atau terlibat dalam penyalahgunaan narkotika,
psikotropika, alkohol, racun, gas, bahan sejenis,
atau obat, kecuali apabila zat atau bahan tersebut
digunakan sebagai obat dalam resep Dokter.
Informasi lengkap yang dapat menyebabkan Polis batal dan
manfaat tidak dapat dibayarkan mengacu pada ketentuan
Pengecualian yang tertera dalam Polis asuransi PRUCinta.

Risiko yang perlu Anda Ketahui
Risiko Ekonomi dan Politik
Risiko yang berhubungan dengan perubahan kondisi
ekonomi, kebijakan politik, hukum dan
peraturan
pemerintah yang berkaitan dengan dunia investasi dan
usaha, baik di dalam maupun luar negeri.

Risiko Kredit
Risiko yang berkaitan dengan kemampuan Prudential
Indonesia dalam
membayar kewajiban terhadap
nasabahnya. Prudential Indonesia terus mempertahankan
kinerjanya untuk melebihi minimum/rasio kecukupan
modal yang ditentukan oleh pemerintah.

Risiko Operasional
Risiko yang timbul dari proses internal yang tidak memadai/
gagal, atau dari perilaku karyawan dan sistem operasional,
atau dari peristiwa eksternal yang memengaruhi kegiatan
operasional perusahaan.
Asuransi Jiwa Syariah Tradisional
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Contoh Ilustrasi Manfaat

Bapak Anton membeli produk asuransi PRUCinta saat berusia 30 tahu
pembayaran Kontribusi selama 10 tahun, Bapak Anton memperoleh p
Anton sebesar Rp1 Miliar. Berikut adalah ilustrasi manfaat PRUCinta ya
Anton
30 tahun

Usia masuk
30 tahun

40 ta

Masa Perlindun

Periode Pembayaran Kontribusi 10 tahun:
Rp8,008,000 per tahun

Manfaat Meninggal Dunia: 1 Miliar Santunan Asuransi + Ni

Manfaat Meninggal Dunia karena Kecelakaan sebelum usia

Manfaat Meninggal Dunia karena Kecelakaan dalam period
ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebelum us

Note :

Ilustrasi Manfaat yang terdapat dalam brosur ini hanya bertujuan untuk ilustrasi saja d
masing-masing profil Peserta Yang Diasuransikan, dan bukan merupakan tolak ukur un
*
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Nilai Tunai adalah sejumlah nilai yang akan dibayarkan dari Dana Nilai Tunai dalam
ketentuan dalam Polis.
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un dengan Kontribusi sebesar Rp80,080,000 per tahun. Dengan masa
perlindungan selama 20 tahun. Santunan Asuransi dalam Polis Bapak
ang dimiliki Bapak Anton.

Manfaat Jatuh
Tempo sebesar
Rp80,080,000

ahun

50 tahun

ngan 20 tahun

ilai Tunai*

a 70 tahun: Total 3 Miliar Santunan Asuransi + Nilai Tunai*

ode 6 (enam) minggu sejak tanggal 1 (satu) Ramadan yang
sia 70 tahun: Total 4 Miliar Santunan Asuransi + Nilai Tunai*

dan bersifat tidak mengikat, perhitungan akan berbeda untuk
ntuk perhitungan rata-rata besarnya Kontribusi.

m hal kepesertaan pada PRUCinta berakhir dengan mengikuti
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Perpanjangan
Masa Kepesertaan
tanpa
pemeriksaan
kesehatan
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Sekilas Mengenai
PT Prudential Life Assurance
Didirikan pada tahun 1995
dan merupakan bagian dari
Prudential plc, London –
Inggris. Di Asia, Prudential
Indonesia menginduk pada
kantor regional Prudential
Corporation Asia (PCA), yang
berkedudukan di Hong Kong.
Dengan
menggabungkan
pengalaman
internasional
Prudential di bidang asuransi
jiwa dengan pengetahuan tata
cara bisnis lokal, Prudential
Indonesia memiliki komitmen
untuk mengembangkan bisnis
nya di Indonesia.
Prudential Indonesia telah menjadi pemimpin pasar dalam
penjualan produk asuransi jiwa yang dikaitkan dengan
investasi (unit link) sejak produk ini diluncurkan pada tahun
1999. Prudential Indonesia telah mendirikan unit bisnis
syariah sejak tahun 2007 dan dipercaya sebagai pemimpin
pasar asuransi jiwa syariah di Indonesia sejak pendiriannya.
Sampai dengan 31 Desember 2018, Prudential Indonesia
memiliki kantor pusat di Jakarta dengan 6 kantor pemasaran
di Bandung, Semarang, Surabaya, Denpasar, Medan, dan
Batam serta 404 Kantor Pemasaran Mandiri (KPM) di
seluruh Indonesia. Sampai akhir 2018, Prudential Indonesia
melayani lebih dari 2,1 juta nasabah yang didukung oleh
lebih dari 250.000 Tenaga Pemasar berlisensi.

Catatan Penting
• Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai
PRUCinta, 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.
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• Informasi ini hanya untuk kepentingan promosi produk
yang dikeluarkan oleh Prudential Indonesia dan ditujukan
secara khusus kepada target pasar yang berada dalam
wilayah 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.
• Pemegang Polis diberikan waktu untuk mempelajari Polis
selama 14 hari kalender terhitung sejak Polis diterima
oleh Pemegang Polis atau Peserta Yang Diasuransikan.
Mohon hubungi Tenaga Pemasar Anda atau Customer
Line Prudential Indonesia jika Polis belum diterima dalam
waktu 10 hari kerja sejak tanggal penerbitan Polis untuk
memastikan Anda memiliki waktu yang cukup untuk
mempelajari Polis.
• Ilustrasi Manfaat yang terdapat dalam brosur ini hanya
bertujuan untuk ilustrasi saja dan bersifat tidak mengikat,
perhitungan akan berbeda untuk masing-masing profil
Peserta Yang Diasuransikan, dan bukan merupakan tolak
ukur untuk perhitungan rata-rata besarnya Kontribusi.
• Pemegang Polis harus membaca dengan teliti dan menyetujui
persyaratan serta kondisi yang tercantum dalam Polis.
• Ada beberapa kondisi dimana manfaat asuransi tidak dapat
dibayarkan. Hal ini tercantum pada ketentuan Pengecualian
yang tertera pada Polis asuransi. Nasabah disarankan untuk
membaca Polis asuransi untuk mendapatkan informasi
yang lengkap mengenai pengecualian manfaat ini.
• Dalam hal pengajuan Polis, Pemegang Polis wajib mengisi
Surat Pengajuan Asuransi Jiwa Syariah (SPAJ Syariah)
dengan benar dan lengkap. Kebenaran dan kelengkapan
pengisian SPAJ Syariah termasuk formulir terkait akan
menjadi dasar Kepesertaan Polis. Ketidakbenaran
maupun ketidaklengkapan pengisian SPAJ Syariah dapat
mengakibatkan Pengelola membatalkan Kepesertaan.
• Untuk membeli produk ini dimungkinkan adanya
pemeriksaan kesehatan yang pelaksanaannya melalui
rumah sakit atau laboratorium klinik yang ditunjuk oleh
Pengelola, dengan prosedur sesuai Syarat dan Ketentuan.
• Kontribusi untuk produk asuransi PRUCinta tergantung
pada usia, jenis kelamin, masa pembayaran Kontribusi,
frekuensi pembayaran Kontribusi, dan Santunan Asuransi.
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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 di dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan
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