435/DR/BOOK/08/18

PRUlink
generasi
baru
Pasti Dikasih Lebih

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

PRUlink generasi baru
Kami memahami bahwa setiap individu, termasuk Anda,
menginginkan adanya peningkatan dalam kehidupan. Kami juga
memahami bahwa setiap individu dapat menghadapi berbagai
kemungkinan dan risiko dalam kehidupan yang dijalani.
Cara terbaik yang dapat Anda lakukan adalah dengan
mempersiapkan diri dan masa depan Anda untuk menghadapi
segala kemungkinan bahkan yang terburuk. Melindungi sangat
penting untuk memastikan kehidupan yang lebih baik hari ini
dan nanti.
PRUlink generasi baru adalah produk asuransi jiwa terkait
investasi (unit link) yang memberikan perlindungan berupa
Uang Pertanggungan apabila Tertanggung meninggal
dunia hingga usia 99 tahun dan dikaitkan dengan investasi.
PRUlink generasi baru juga membantu Anda untuk
merencanakan warisan dan memulai dengan solusi yang
terjangkau sejak dini.
Melalui produk ini Prudential Indonesia menghargai setiap
Rupiah yang Anda keluarkan untuk membayar Premi sejak Polis
terbit, dengan PRUbooster investasi dan pilihan PRUbooster
proteksi. Prudential Indonesia berkomitmen untuk membantu
Anda mempersiapkan masa depan dan impian Anda.

KEISTIMEWAAN PRUlink generasi baru

1. Tambahan Alokasi Investasi yang diberikan sejak polis terbit
sebesar 5% dari Premi Berkala untuk 10 tahun pertama, dan
10% untuk tahun polis selanjutnya, sesuai dengan ketentuan
yang berlaku untuk PRUbooster investasi.
2. Pilihan untuk meningkatkan Uang Pertanggungan (UP
Asuransi Dasar dan Asuransi Tambahan PRUlink term (jika
ada) sebesar 5% setiap tahunnya secara otomatis tanpa
seleksi risiko kembali sampai dengan Tertanggung berusia 55
tahun atau 10 tahun sebelum Tanggal Akhir Pertanggungan,
mana yang lebih dulu terjadi, dengan PRUbooster proteksi.
3. Untuk Polis dengan UP minimum Rp 200 juta akan
mendapatkan tambahan sebesar 100% UP Asuransi Dasar
PRUlink generasi baru apabila Tertanggung meninggal
dunia akibat kecelakaan sebelum berusia 70 tahun.
4. Alokasi Investasi positif sejak Tahun Pertama
5. UP Asuransi Dasar akan tetap dibayarkan apabila
Tertanggung hidup sampai dengan usia 99 tahun.
6. Pilihan Manfaat asuransi tambahan yang komprehensif.
7. Adanya fleksibilitas untuk Pemegang Polis dalam mengatur
pilihan investasi sesuai dengan tujuan keuangan Pemegang
Polis.

Manfaat Utama
Manfaat Meninggal

PRUbooster investasi & Alokasi
Investasi Positif sejak tahun Pertama

Terdapat pilihan untuk meningkatkan
perlindungan dengan PRUbooster
proteksi

Terdapat pilihan manfaat asuransi
tambahan yang luas

Jika Tertanggung meninggal dunia, maka akan
dibayarkan 100% UP dan Nilai Tunai* (jika ada)
Manfaat Jatuh Tempo
Jika Tertanggung hidup sampai dengan usia 99
tahun, maka akan dibayarkan 100% UP dan Nilai
Tunai* (jika ada)
*Nilai Tunai tidak dijamin, tergantung pada kinerja dana investasi
yang dipilih oleh Pemegang Polis dan tidak terlepas dari risiko
investasi

Pilihan Manfaat asuransi tambahan
PRUlink term

PRUtotal & permanent
disablement [NEW]

PRUprime healthcare

PRUwaiver 33

PRUhospital & surgical cover plus

PRUpayor 33

PRUmed cover

PRUparent payor 33

PRUcritical hospital cover [NEW]

PRUspouse waiver 33

PRUcrisis cover benefit plus 61

PRUspouse payor 33

PRUearly stage crisis cover plus

PRUearly stage parent payor

PRUjuvenile crisis cover

PRUearly stage spouse payor

PRUpersonal accident death &
disablement

PRUearly stage payor

Dalam hal Tertanggung melakukan salah satu dari 6 hal di
atas, maka manfaat PRUbooster proteksi akan berhenti
berlaku dan UP Polis akan mengikuti UP yang tercatat
terakhir di Prudential.
Dalam hal manfaat PRUbooster proteksi ini berhenti,
Anda dapat menambahkan manfaat ini kembali dengan
persetujuan dari Prudential.

PRUbooster investasi
Anda berhak mendapatkan PRUbooster investasi sejak
pembayaran Premi Berkala pertama kali sebesar:
Tahun Polis

PRUbooster investasi

Tahun 1-10

5% dari Premi Berkala

Tahun 11 dan seterusnya

10% dari Premi Berkala

PRUpersonal accident death &
disablement plus

Fitur PRUlink generasi baru

PRUbooster proteksi
Sebuah pilihan untuk mendapatkan manfaat berupa peningkatan
UP Asuransi Dasar PRUlink generasi baru dan asuransi tambahan
PRUlink term (jika ada), secara otomatis setiap tahun sebesar
5% dari Uang Pertanggungan awal atau Uang Pertanggungan
setelah dilakukan Perubahan pada Polis terakhir kali, mana yang
lebih rendah, sampai dengan Tertanggung berusia 55 tahun
(ulang tahun berikutnya) atau 10 tahun sebelum Tanggal Akhir
Pertanggungan, mana yang lebih dulu terjadi. Premi Berkala
akan disesuaikan dengan kenaikan UP.
PRUbooster proteksi akan berhenti berlaku jika:
Pemegang Polis melakukan Cuti Premi
Polis menjadi tidak berlaku
Terdapat penurunan Premi Berkala
Terdapat penurunan UP Asuransi Dasar
Terdapat penurunan total UP asuransi tambahan
PRUlink term dan UP Asuransi Dasar
Polis dibebaskan pembayaran Premi-nya oleh Prudential

PRUbooster investasi ini berhak Anda dapatkan selama
Anda membayar Premi tepat waktu dalam masa leluasa
(grace period) dengan mengikuti ketentuan sebagai berikut:
i.

Apabila Anda melakukan Cuti Premi, maka Polis Anda
tidak akan mendapatkan PRUbooster investasi.

ii. Apabila Anda berhenti memanfaatkan fasilitas Cuti
Premi, dan melanjutkan membayar Premi kembali,
maka Polis Anda tidak berhak atas PRUbooster investasi
sampai dengan 12 bulan pembayaran Premi setelah
Polis berhenti Cuti Premi.
iii. Apabila Polis Anda dipulihkan akibat Polis lewat waktu
atau lapsed, Polis Anda berhak atas PRUbooster
investasi yang pernah didapatkan sebelumnya, namun
Polis Anda tidak berhak mendapatkan PRUbooster
investasi sampai dengan 12 bulan pembayaran Premi
setelah tanggal pemulihan Polis.
iv. Apabila terdapat penarikan dari Saldo Unit Premi Berkala
maka Polis tidak berhak mendapatkan PRUbooster
investasi untuk periode 12 bulan pembayaran Premi
berikutnya terhitung sejak penarikan pada Saldo Unit
Premi Berkala.

PRUbooster investasi akan diberikan dari Premi Berkala
terakhir kecuali terdapat penambahan Premi Berkala yang
disebabkan oleh Perubahan Mayor, di mana tambahan
Premi Berkala tersebut tidak mendapatkan PRUbooster
investasi.
Jenis dana Investasi PRUlink pada Saldo Unit PRUbooster
investasi sama dengan jenis dana investasi PRUlink pada
Saldo Unit Premi Berkala.
Saldo Unit PRUbooster investasi akan dipindahkan secara
otomatis ke dalam Saldo Unit Premi Berkala dengan
mengikuti jadwal sebagai berikut:

Akhir Tahun Polis

Jumlah PRUbooster
investasi yang akan
dipindahkan ke saldo unit
Premi Berkala

10 & 15

20%

20 dan setiap akhir tahun
berikutnya

100%

Kriteria Umum
Pemegang Polis
Individu
Tertanggung 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 Tertanggung
Usia masuk minimum: 1 hari (ulang tahun sebenarnya)
Usia masuk maksimum: 70 tahun (ulang tahun berikutnya)

Mata Uang
Tersedia dalam mata uang Rupiah

Masa / Durasi Polis
Dalam hal Tertanggung Utama meninggal dunia maka Saldo
Unit PRUbooster investasi (jika ada) akan dibayarkan bersamaan
dengan Uang Pertanggungan dan Saldo Unit Premi Berkala
(jika ada) serta Saldo Unit Premi Top-up (jika ada). Namun
apabila Pemegang Polis melakukan Penebusan (Surrender),
maka Pemegang Polis tidak berhak atas Saldo Unit PRUbooster
investasi yang belum dipindahkan ke Saldo Unit Premi Berkala.
Khusus untuk Tertanggung yang sudah memiliki Polis PRUlink
assurance account atau PRUlink syariah assurance account,
dengan pembelian Polis PRUlink generasi baru atau PRUlink
syariah generasi baru, maka Anda akan mendapatkan Extra
PRUbooster investasi . Untuk Informasi lebih lanjut dapat dilihat
di website kami www.prudential.co.id

Manfaat Meninggal Karena Kecelakaan
Tambahan 100% UP akan dibayarkan jika tertanggung meninggal
dunia karena kecelakaan sebelum berusia 70 tahun (ulang tahun
sebenarnya). Manfaat ini akan diberikan untuk Polis dengan
UP Asuransi Dasar minimal sebesar Rp 200 juta. Maksimal
Tambahan UP meninggal dunia akibat kecelakaan yang dapat
dibayarkan maksimal Rp 2 Miliar per jiwa.

Sampai dengan usia tertanggung 99 tahun (ulang tahun
sebenarnya)

Jenis Premi
Premi Berkala
Premi Top-Up Berkala (PRUsaver)
Premi Top-Up Tunggal

Frekuensi Pembayaran
Tahunan/Semesteran/Kuartalan/Bulanan

Komposisi Premi
Minimum Premi Rp 4.800.000/tahun atau Rp 3.000.000
untuk Premi Berkala dan Rp 1.800.000 untuk Premi Top-up
Berkala (PRUsaver)

Persyaratan Lainnya
Mengisi dan menandatangani Surat Pengajuan Asuransi Jiwa
(SPAJ).
Melakukan pemeriksaan kesehatan sesuai dengan nilai uang
pertanggungan dan usia masuk (apabila dipersyaratkan)

Biaya-biaya
1. Biaya Akuisisi
Biaya Akuisisi akan dikenakan terhadap Premi Berkala (di
luar PRUsaver) dengan komposisi:
i. 70% pada tahun pertama
ii. 70% pada tahun kedua
iii. 20% pada tahun ketiga sampai kelima
iv. 0% pada tahun keenam dan seterusnya.
2. Biaya Administrasi
Frekuensi Pembayaran Premi

Biaya Administrasi
Per Bulan

Tahunan

Rp 10,000

Setengah Tahunan

Rp 20,000

Kuartalan

Rp 27,500

Bulanan

Rp 35,000

5. Biaya Asuransi
Biaya asuransi tergantung pada Uang Pertanggungan, status
merokok, Usia, dan jenis kelamin. Biaya asuransi dibayarkan
melalui pemotongan unit setiap bulan selama berlakunya
Polis. Biaya asuransi dapat berubah dari waktu ke waktu.
6. Biaya Pengelolaan Investasi
Biaya pengelolaan investasi dapat dilihat pada tabel Pilihan
Dana Investasi PRUlink di Polis.
7. Biaya Top-up
Premi Top-up Berkala/PRUsaver atau Premi Top-up Tunggal
yang dibayarkan kepada Penanggung, akan dikurangi
dengan Biaya Top-up sebesar 5% dari Premi Top-up
Berkala/PRUsaver atau Premi Top-up Tunggal dan sisanya
akan diinvestasikan dalam suatu dana investasi PRUlink
sesuai dengan pilihan Anda.
8. Pajak
Pajak yang dikenakan atas penarikan atau penebusan Polis
adalah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan pajak yang berlaku, dan/atau
setiap
perubahannya sebagaimana dapat ditentukan oleh
pemerintah Republik Indonesia dari waktu ke waktu.

3. Biaya Penarikan & Biaya Penebusan
Biaya yang akan dikenakan apabila Pemegang Polis
melakukan Penarikan (withdrawal) atas Saldo Unit Premi
Berkala atau Penebusan (Surrender) Polis pada periode
tertentu.
Besar Biaya yang dikenakan = % x Saldo Unit Premi Berkala
yang ditarik/pada saat penebusan Polis.
Tahun
Polis

Biaya Penarikan

Biaya Penebusan

1

75%

75%

2

30%

30%

3 dst

0%

0%

Dalam hal Penebusan (Surrender) diajukan dalam kurun
waktu Polis lapsed, maka atas Penebusan tersebut akan
dikenakan Biaya Penebusan mengikuti tahun dimana Polis
mulai berhenti berlaku atau lapsed.
4. Biaya Pengalihan Dana
Sebesar Rp 100.000 per transaksi, bebas biaya pengalihan
dana (switching fee) sebanyak 5 (lima) kali dalam setiap
tahun Polis.

Hal-hal yang dapat menyebabkan Klaim
menjadi tidak dibayarkan:
Jika Anda tidak jujur atau tidak memberikan informasi
dengan lengkap dalam mengisi antara lain data kesehatan,
pekerjaan, dan hobi.
Jika meninggalnya Tertanggung disebabkan di antaranya
oleh hal-hal sebagai berikut:
Tindakan bunuh diri, percobaan bunuh diri, atau
pencederaan diri oleh Tertanggung yang terjadi
sebelum Polis berusia 12 bulan
Tindak kejahatan, percobaan tindak kejahatan,
pelanggaran hukum, dan peraturan perundangundangan, atau
Hukuman mati berdasarkan putusan badan peradilan
Ketentuan yang rinci mengacu pada Polis

Jaminan Polis Tetap Berlaku
Kami menjamin Polis Anda akan tetap berlaku dalam 10 tahun
sejak Tanggal Mulai Berlakunya Polis walaupun Nilai Tunai pada
Tanggal Perhitungan terdekat sebelum tanggal pembebanan
Biaya Asuransi dan Biaya Administrasi tidak cukup untuk
melunasi Biaya Asuransi dan Biaya Administrasi, selama:
i.

Premi berkala dan Premi Top-up Berkala selalu dibayar lunas
paling lambat dalam masa leluasa pembayaran Premi;

ii. Fasilitas Cuti Premi atau Premium Holiday tidak pernah
dimanfaatkan oleh Pemegang Polis;
iii. Pemegang Polis tidak pernah melakukan Penarikan
(Withdrawal) dari Saldo Unit Premi Berkala;
iv. Polis tidak pernah berakhir karena lewat waktu atau lapsed;
v. Pemegang Polis tidak melakukan Perubahan Mayor yang
dapat mengakibatkan penurunan Premi Berkala; dan
vi. Pemegang Polis setuju untuk melakukan penyesuaian
terhadap Premi Berkala dan Premi Top-up Berkala (jika
diadakan) sebagaimana diminta oleh Penanggung dalam hal
terjadi perubahan terhadap Biaya Asuransi.
Ketentuan yang rinci mengacu pada Polis.

Catatan Penting
Premi dan biaya asuransi untuk produk asuransi PRUlink generasi
baru tergantung pada Usia, jenis kelamin, uang pertanggungan
dan dapat berubah sewaktu-waktu sebagai penyesuaian
atas, termasuk namun tidak terbatas pada pengalaman klaim,
tingkat inflasi dan manfaat asuransi tambahan yang dipilih oleh
Pemegang Polis.

Bagaimana Cara Mengajukan Klaim
Manfaat Asuransi?
Dapatkan Formulir Klaim dengan cara menghubungi Tenaga
Pemasar Anda, atau Customer Line Prudential Indonesia
di 1500085. Formulir Klaim juga bisa diunduh di website
Prudential Indonesia www.prudential.co.id

Isi Formulir Klaim dengan benar dan lengkap.
Persiapkan dokumen yang wajib disertakan. Dokumen
yang disyaratkan dapat dilihat di website kami 		
www.prudential.co.id
Serahkan/Kirimkan Formulir Klaim beserta dokumendokumen yang diperlukan baik secara langsung, melalui
pos, atau melalui Tenaga Pemasar Anda, ke kantor
pusat Prudential Indonesia:
PT Prudential Life Assurance
Prudential Tower
Jl. Jend. Sudirman Kav. 79, Jakarta 12910, Indonesia

Illustrasi Manfaat

Risiko Investasi

Bapak A berusia 30 tahun, Pria, Bukan Perokok membeli Polis
PRUlink generasi baru dengan Uang Pertanggungan sebesar
Rp 1 Miliar. Premi tahun pertama yang dibutuhkan untuk
Polis Bapak A adalah Rp 9.100.000. Bapak A memilih manfaat
PRUbooster proteksi, sehingga Uang Pertanggungan Polis akan
naik sebesar 5% setiap tahunnya sampai dengan Usia 55 tahun.
Premi berkala Polis Bapak A juga akan disesuaikan mengikuti
kenaikan UP karena PRUbooster proteksi. Pilihan Dana Investasi
PRUlink rupiah equity fund plus
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Ilustrasi Uang Pertanggungan Dasar dan Premi
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1. Risiko Pasar
Risiko yang disebabkan oleh kondisi makro ekonomi yang
kurang kondusif sehingga harga investasi mengalami
penurunan dan akibat nilai unit yang dimiliki oleh Pemegang
Polis dapat berkurang.
2. Risiko Likuiditas
Risiko yang dapat terjadi jika aset investasi tidak dapat
dengan segera dikonversi menjadi uang tunai atau pada
harga yang sesuai, misalnya ketika terjadi kondisi pasar
yang ekstrim atau ketika semua Pemegang Polis melakukan
Penarikan/Penebusan (withdrawal/surrender) secara
bersamaan.
3. Risiko Ekonomi dan Perubahan 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.
4. Risiko Operasional
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Risiko yang timbul dari proses internal yang tidak memadai/
gagal, atau dari perilaku karyawan dan sistem operasional,
atau dari peristiwa eksternal yang dapat mempengaruhi
kegiatan operasional perusahaan.
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Nilai Tunai (asumsi 5%)

Usia masuk 		

Nilai Tunai (asumsi 10%)

Masa Pertanggungan		

Manfaat Meninggal Dunia:
Uang Pertanggungan* + Nilai Tunai**

Nilai Tunai (asumsi 15%)

Usia 99 Tahun

Manfaat akhir kontrak:
Uang Pertanggungan + Nilai Tunai**

* Uang Pertanggungan dijamin mengikuti syarat dan ketentuan yang berlaku
di dalam Polis.
**
Ilustrasi di atas hanya sebatas ilustrasi dan bersifat tidak mengikat, angka
sebenarnya tergantung dari kinerja dan risiko masing-masing jenis dana investasi
PRUlink. Hasil investasi Pemegang Polis tidak dijamin oleh PT Prudential Life
Assurance. Semua risiko, kerugian dan manfaat yang dihasilkan dari investasi
dalam produk asuransi PRUlink generasi baru ini sepenuhnya menjadi tanggung
jawab Pemegang Polis.
Kinerja dari jenis dana investasi PRUlink tidak dijamin. Nilai investasi dapat
lebih besar ataupun 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
dana investasi yang dipilih Pemegang Polis. Hasil investasi Pemegang Polis
tidak dijamin oleh Prudential Indonesia. Semua risiko, kerugian, dan manfaat
yang dihasilkan dari investasi untuk produk ini akan sepenuhnya menjadi
tanggung jawab Pemegang Polis.

5. Risiko Kredit
Risiko yang berkaitan dengan kemampuan Prudential
Indonesia dalam membayar kewajiban terhadap
Nasabahnya. Prudential Indonesia terus mempertahankan
kinerjanya untuk melebihi minimum kecukupan modal yang
ditentukan oleh Pemerintah.
6. Risiko Gagal Bayar
Risiko yang dapat terjadi jika pihak ketiga yang menerbitkan
instrumen investasi mengalami wanprestasi (default) atau
tidak mampu memenuhi kewajibannya untuk membayar
pokok utang, bunga dan/atau dividen.
7. Risiko Nilai Tukar
Risiko yang dapat terjadi jika investasi dilakukan dalam mata
uang berbeda dengan mata uang yang digunakan untuk
pembayaran premi dan manfaat, mengingat nilai tukar dapat
berfluktuasi mengikuti pasar.

Sekilas mengenai		
Eastspring Investments

Sekilas mengenai 				
PT Prudential Life Assurance
Didirikan pada tahun 1995, PT Prudential Life Assurance
(Prudential Indonesia) merupakan bagian dari Prudential plc,
sebuah grup perusahaan jasa keuangan terkemuka di Inggris.
Sebagai bagian dari Grup yang berpengalaman lebih dari 169
tahun di industri asuransi jiwa, Prudential Indonesia memiliki
komitmen untuk mengembangkan bisnisnya di Indonesia.
Sejak peluncuran produk asuransi terkait investasi (unit link)
pertamanya di tahun 1999, Prudential Indonesia telah menjadi
pemimpin pasar untuk kategori produk tersebut di Indonesia.
Prudential Indonesia menyediakan berbagai produk dan
layanan yang dirancang untuk memenuhi dan melengkapi setiap
kebutuhan keuangan para nasabahnya di Indonesia. Prudential
Indonesia juga telah mendirikan unit bisnis Syariah sejak tahun
2007 dan dipercaya sebagai pemimpin pasar asuransi jiwa
syariah di Indonesia sejak pendiriannya.
Sampai dengan 31 Desember 2017, Prudential Indonesia
memiliki kantor pusat di Jakarta dan kantor pemasaran di Medan,
Surabaya, Bandung, Denpasar, Batam dan Semarang. Prudential
Indonesia melayani lebih dari 2,3 juta nasabah melalui lebih dari
277.000 tenaga pemasar berlisensi di 408 Kantor Pemasaran
Mandiri (KPM) di seluruh Nusantara termasuk Jakarta, Surabaya,
Medan, Bandung, Yogyakarta, Batam dan Bali.

Eastspring Investments, bagian dari Prudential Corporation
Asia, adalah bisnis pengelolaan investasi Prudential di Asia
yang beroperasi di 10 negara Asia dengan jumlah karyawan
sekitar 3,000 orang dan dana kelolaan sekitar £ 139 miliar (IDR
2.551 triliun) per 31 Desember 2017. 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
tercatat pada 29 Desember 2017 mencapai IDR 73,34 triliun .

Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai PRUlink
generasi baru, 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.
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 di Otoritas Jasa Keuangan.
PT Prudential Life Assurance terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa
Keuangan.
Pemegang Polis harus membaca dengan teliti dan menyetujui
persyaratan serta ketentuan 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.
Pemegang Polis diberikan waktu untuk mempelajari Polis selama 14
hari kalender terhitung sejak Polis diterima oleh Pemegang Polis atau
Tertanggung. 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.

Strategi Investasi

PRUlink Rupiah Managed Fund

PRUlink Rupiah Cash Fund

Dana investasi yang bertujuan untuk mendapatkan hasil
investasi yang optimal melalui penempatan dana dalam mata
uang Rupiah pada obligasi jangka pendek dan instrumen
pasar uang seperti deposito berjangka dan Sertifikat Bank
Indonesia (SBI). Dana investasi ini sesuai untuk nasabah
yang bersedia menanggung tingkat risiko investasi rendah.

Dana investasi jangka menengah dan panjang yang
bertujuan untuk mendapatkan hasil investasi yang optimal
melalui penempatan dana dalam mata uang Rupiah pada
instrumen investasi seperti obligasi, saham, dan instrumen
pasar uang. Dana investasi ini sesuai untuk nasabah yang
bersedia menanggung tingkat risiko investasi sedangtinggi.
PRUlink Rupiah Managed Fund Plus

PRUlink Rupiah Fixed Income Fund

Dana investasi jangka menengah dan panjang yang
bertujuan untuk mendapatkan hasil investasi yang optimal
melalui penempatan dana dalam mata uang Rupiah pada
instrument pendapatan tetap seperti obligasi dan instrumen
pendapatan tetap lainnya di pasar modal. Dana investasi ini
sesuai untuk nasabah yang bersedia menanggung tingkat
risiko investasi sedang.

Dana investasi jangka menengah dan panjang yang
bertujuan untuk mendapatkan hasil investasi yang optimal
melalui penempatan dana dalam mata uang Rupiah pada
instrumen investasi seperti obligasi, saham, dan instrument
pasar uang. Dana investasi ini sesuai untuk nasabah yang
bersedia menanggung tingkat risiko investasi sedangtinggi.

PRUlink Rupiah Equity Fund Plus

PRUlink Rupiah Infrastructure & Consumer Equity Fund

Dana investasi dalam mata uang Rupiah yang bertujuan
untuk mendapatkan hasil investasi yang optimal dalam
jangka panjang melalui diversifikasi dalam portofolio yang
dikelola secara fleksibel dan dinamis atas saham-saham
yang diperdagangkan. Dana investasi ini sesuai untuk
nasabah yang bersedia menanggung tingkat risiko investasi
tinggi.

Dana investasi yang bertujuan untuk mendapatkan hasil
investasi yang optimal melalui penempatan dana dalam
mata uang Rupiah pada obligasi jangka pendek dan
instrumen pasar uang seperti deposito berjangka dan
Sertifikat Bank Indonesia (SBI). Dana investasi ini sesuai
untuk nasabah yang bersedia menanggung tingkat risiko
investasi rendah.

PRUlink Rupiah Indonesia Greater China Equity Fund

PRUlink Rupiah Value Discovery Equity Fund

Dana investasi dalam mata uang Rupiah yang bertujuan
untuk mendapatkan hasil investasi yang maksimal
dalam jangka panjang melalui penempatan dana, secara
langsung dan/atau tidak langsung, terutama pada efek
bersifat ekuitas dari perusahaan-perusahaan yang tercatat,
didirikan, atau melakukan kegiatan operasional utama di
Indonesia dan kawasan Greater China (RRC, Hongkong,
dan Taiwan). Dana investasi ini sesuai untuk nasabah yang
bersedia menanggung tingkat risiko investasi tinggi.

Dana investasi dalam mata uang Rupiah yang bertujuan
untuk mendapatkan hasil investasi yang optimal dalam
jangka panjang melalui diversifikasi dalam portofolio yang
dikelola secara fleksibel dan dinamis atas saham-saham
yang diperdagangkan. Dana investasi ini sesuai untuk
nasabah yang bersedia menanggung tingkat risiko investasi
tinggi.

PRUlink Rupiah Global Emerging Markets Equity Fund

Kinerja Dana Investasi PRUlink
2013

2014

2015

5.09%

7.36%

6.82%

2016

2017

20122017

Sejak
Peluncuran

6.11%

7.24%

4.04%

10.23%

4.79%

12.65%

5.54%

12.69%

n/a

7.32%

PRUlink Rupiah Cash Fund
6.12%

5.18%

PRUlink Rupiah Fixed Income Fund
-13.51%

10.43%

0.98%

11.11%

13.75%

PRUlink Rupiah Managed Fund
-8.22%

Dana Investasi yang bertujuan untuk memaksimalkan total
pengembalian investasi dalam jangka panjang dengan
berinvestasi terutama, secara langsung dan/atau tidak
langsung, pada portofolio saham dan efek bersifat ekuitas
lainnya dari perusahaan-perusahaan yang didirikan,
tercatat atau melakukan kegiatan operasional utama di
negara-negara berkembang di dunia, termasuk Indonesia.
PRUlink Rupiah Global Low Volatility Equity Fund

14.51%

-4.37%

9.39%

14.92%

PRUlink Rupiah Managed Fund Plus
-4.28%

19.42%

-10.05%

8.79%

17.05%

PRUlink Rupiah Equity Fund Plus
n/a

n/a

n/a

24.81%

-13.30%

8.66%

18.89%

PRUlink Rupiah Indonesia Greater China Equity Fund
-12.05%

6.70%

25.05%

n/a

8.29%

PRUlink Rupiah Infrastructure & Consumer Equity Fund
n/a

n/a

n/a

10.52%

21.20%

n/a

9.60%

n/a

13.03%

PRUlink Rupiah Value Discovery Equity Fund
n/a

n/a

n/a

n/a

21.75%

PRUlink Rupiah Global Emerging Markets Equity Fund
n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

PRUlink Rupiah Global Low Volatility Equity Fund
n/a

Dana Investasi yang bertujuan untuk memberikan total
pengembalian investasi jangka panjang yang sejalan
dengan pasar saham global dengan berinvestasi terutama,
secara langsung dan/atau tidak langsung, pada efek
bersifat ekuitas dari perusahaan-perusahaan yang tercatat
di bursa efek seluruh dunia, termasuk Indonesia.

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

Catatan:
1. Dasar penilaian dana menggunakan satuan investasi dalam
“Unit” dengan menggunakan penilaian dan Harga Unit**
sebagai evaluasi dari unit.

Pilihan Dana Investasi
Dana Investasi

Profil Risiko

Biaya Pengelolaan
Investasi
(Per Tahun)

2. Penilaian Harga Unit dilakukan setiap hari kerja*** (seninjumat) dengan menggunakan metode harga pasar yang
berlaku bagi instrumen investasi yang mendasari masingmasing metode Dana Investasi yang dipilih.

PRUlink Rupiah Cash Investasi pasar uang, risiko
Fund
rendah

0.75% per tahun

3. Harga Unit akan dihitung secara harian dan dipublikasikan
di website Prudential Indonesia dan surat kabar nasional.

PRUlink Rupiah
Fixed Income Fund

Investasi obligasi, risiko
sedang

1.00% per tahun

4. Kinerja investasi di atas merupakan hasil pada tahun-tahun
sebelumnya. Hasil pada saat mendatang bisa naik atau
turun.

PRUlink Rupiah
Managed Fund

Investasi campuran, risiko
sedang-tinggi

1.50% per tahun

PRUlink Rupiah
Managed Fund Plus

Investasi campuran, risiko
sedang-tinggi

1.50% per tahun

PRUlink Rupiah
Equity Fund Plus

Investasi saham, risiko
tinggi

2.00% per tahun

PRUlink Rupiah
Indonesia Greater
China Equity Fund

Investasi saham, risiko
tinggi

1.75% per tahun

PRUlink Rupiah
Infrastructure &
Consumer Equity
Fund

Investasi saham, risiko
tinggi

2.00% per tahun

PRUlink Rupiah
Value Discovery
Equity Fund

Investasi saham, risiko
tinggi

2.00% per tahun

PRUlink Rupiah
Global Emerging
Markets Equity Fund

Investasi saham, risiko
tinggi

Maks 2.5% per
tahun

PRUlink Rupiah
Global Low Volatility
Equity Fund

Investasi saham, risiko
tinggi

Maks 2.5% per
tahun

5. Laporan posisi investasi akan dikirimkan oleh PT Prudential
Life Assurance (Prudential Indonesia) setiap tahunnya
langsung kepada seluruh Nasabah
6. PRUlink Rupiah Indonesia Greater China Equity Fund
diluncurkan pada tanggal 13 Februari 2013
7. PRUlink Rupiah Equity Fund Plus diluncurkan pada tanggal
8 April 2014
8. PRUlink Rupiah Infrastructure & Consumer Equity Fund
diluncurkan pada tanggal 22 Juni 2015
9. PRUlink Rupiah Value Discovery Equity Fund diluncurkan
pada Oktober 2016

(*) Jenis Dana Investasi akan diinvestasikan di luar negeri dengan
komposisi maksimum yang disesuaikan dengan ketentuan batasan
penempatan investasi luar negeri yang diatur dalam peraturan
perundang-undangan yang berlaku. PT Prudential Life Assurance
setiap saat dan tanpa pemberitahuan sebelumnya kepada
Pemegang Polis, dapat tidak menerima permohonan penambahan
dana (Top-up) dan/atau pengalihan unit (Switching) dan atau
perubahan instruksi penempatan Porsi Investasi (Redirection) demi
mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku
(**) Harga Unit dapat naik ataupun turun tergantung pada kondisi
pasar saat itu
(***) Apabila antara hari Senin-Jumat terdapat hari libur, maka
perhitungan penilaian dana akan berpindah pada hari kerja
berikutnya

Catatan:
1.

Biaya ini langsung direfleksikan dalam Harga Unit dari Dana Investasi
PRUlink yang diterbitkan oleh PT Prudential Life Assurance

2.

Pilihan dana investasi sesuai dengan mata uang yang tertera dalam Polis

