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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 dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

Perlindungan Asuransi Jiwa atas risiko 
meninggal dunia atau Cacat Total dan 
Tetap yang dikaitkan dengan investasi 
dengan pembayaran premi tunggal.

Asuransi jiwa terkait investasi

PRULink Investor Account

Listening. Understanding. Delivering.
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Anda telah bekerja keras untuk mencapai kesuksesan dan layak 
untuk  menikmati hasil yang telah ditabur demi kesejahteraan 
keluarga.
Sudahkah Anda amankan impian Anda dari kemungkinan 
yang tak diinginkan?

Lebih dekat dengan    
PRULink Investor Account

Sudah waktunya menikmati  
keberhasilan usaha dan  
jerih payah Anda 

Nikmati masa pensiun
yang telah Anda 
persiapkan sejak dini

Kelangsungan dan 
kesuksesan generasi 

keluarga Anda

Menjaga dan melindungi 
kekayaan Anda  adalah 

  kutnu gnitnepret gnay lah
keluarga Anda

Gaya Hidup Anda

Kelahiran Anak & 
Cucu Anda

Dana Hari Tua Anda

Perlindungan 
Kekayaan Anda

1

3

2

4

PRULink Investor Account merupakan produk asuransi jiwa 
yang dikaitkan  dengan investasi dengan pembayaran premi 
satu kali yang menawarkan  berbagai pilihan dana investasi. Di 
samping mendapatkan potensi hasil  investasi, produk ini juga 
akan memberikan perlindungan yang komprehensif  terhadap 
risiko kematian atau risiko menderita cacat total dan tetap.

Produk ini memberikan keleluasaan bagi Pemegang Polis 
untuk memilih  investasi yang memungkinkan tingkat 
pengembalian investasi yang baik di  jangka panjang, sesuai 
dengan kebutuhan dan pilihan dana investasi nasabah. 

Penambahan Dana (Top-up).1

Pengalihan Unit dalam Porsi Investasi (switching).2

Penarikan Unit dalam Porsi Investasi (withdrawal).3

Anda diberikan hak untuk mempelajari Polis dalam 
jangka waktu 14  hari kalender terhitung sejak Polis 
diterima oleh Pemegang Polis atau Tertanggung. 
Mohon hubungi Tenaga  Pemasar Anda atau 
Customer Line Prudential Indonesia  jika Polis 

  laggnat kajes irah 01 utkaw malad amiretid muleb
penerbitan Polis untuk memastikan Anda memiliki 
waktu yang  cukup untuk mempelajari Polis. Jika 
Anda tidak setuju  dengan ketentuan Polis, Anda 
dapat segera memberitahu Kami  dengan cara 

  uata imaK adapek siloP nemukod nakilabmegnem
dalam hal Polis dibuat dalam bentuk Polis elektronik, 
maka Anda  wajib menyerahkan Ringkasan Polis asli.

Dalam hal terjadi yang demikian, maka Kami akan 
mengembalikan  Premi yang telah dibayarkan oleh 
Anda setelah dikurangi biaya-biaya yang timbul 

  kusamret siloP natibrenep nagned nagnubuhes
biaya pemeriksaan kesehatan yang ditetapkan 

4

Apa itu PRULink Investor Account

Keistimewaan
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oleh Kami (jika ada)  dan biaya-biaya yang telah 
berjalan (terhitung sejak Tanggal Mulai  Berlakunya 
Polis sampai dengan pengembalian dokumen Polis)  
termasuk Biaya Asuransi dan Biaya Administrasi, 
ditambah dengan hasil investasi atau dikurangi 
dengan kerugian investasi.

Manfaat Utama

Kriteria Umum

Kondisi Tertanggung Manfaat Uang 
Pertanggungan

Manfaat 
Nilai  

Tunai ( jika 
ada)

Jika Tertanggung 
meninggal  dunia 
sebelum berusia 99 
tahun***

Jika Tertanggung 
menderita  Cacat Total 
dan Tetap setelah  
berusia 6 tahun dan 
sebelum  berusia 60 
tahun

Jika Tertanggung hidup 
sampai  dengan Tanggal 
Akhir  Pertanggungan

* **

*Pembayaran pertama sebesar 20% dari Uang Pertanggungan akan dibayarkan 180 
hari setelah Tertanggung didiagnosis Cacat Total dan Tetap. Pembayaran kedua sebesar 
80% dari Uang Pertanggungan akan dibayarkan satu tahun setelah pembayaran 
pertama.

**Apabila Polis berakhir

***Apabila Tertanggung meninggal dunia sebelum Tertanggung berusia 5 tahun, 
Kami akan membayarkan UP sebesar persentase yang dihitung berdasarkan usia 
Tertanggung pada saat meninggal dunia sebagaimana dirinci di dalam Polis Anda jika 
pengajuan disetujui.

Jenis Pemegang Polis
• Individu ; Tertanggung harus memiliki hubungan 

  nagned nakisnarusaid tapad gnay nagnitnepek
pemegang Polis

• Badan Usaha

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 dan USD

Masa / Durasi Polis
• Sampai dengan usia Tertanggung 99 tahun (ulang 

tahun sebenarnya)

Jenis Premi
• Premi Tunggal
• Premi Top-up Tunggal

Komposisi Premi
• Minimum premi : Rp12.000.000/USD 1,500 
• Maksimum : N/A

Uang Pertanggungan
• UP PIA : 125% dari Premi Tunggal 
• Minimum UP : Rp15.000.000

Persyaratan lainnya
• Mengisi dan menandatangani Surat Pengajuan 

Asuransi Jiwa (SPAJ), dan profil risiko
• Ilustrasi Manfaat Produk Asuransi yang telah 

ditandatangani oleh Anda
• Melakukan pemerikasaan kesehatan sesuai dengan 

nilai uang pertanggungan dan usia masuk (apabila 
dipersyaratkan)

• Dokumen-dokumen lain yang Kami perlukan 
sebagai syarat penerbitan Polis.
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Biaya-biaya

Premi adalah sejumlah uang yang dibayarkan oleh 
Anda (atau pihak ketiga  yang Anda tunjuk) kepada 
Kami sehubungan dengan diadakannya Polis yang  
dapat terdiri dari Premi Tunggal dan Premi Top-up 
Tunggal. Premi yang sudah dibayar sudah termasuk 
Biaya Akuisisi, Biaya Top-up, Biaya Administrasi, dan 
Biaya Asuransi.

1

Biaya Top-up adalah biaya yang dikenakan pada 
saat Anda melakukan  Top-up (penambahan Porsi 
Investasi) yang besarnya adalah 5% dari Premi  Top-
up Tunggal yang dibayarkan.

4

Biaya Akuisisi yang dikenakan sehubungan 
dengan permohonan pertanggungan dan 
penerbitan Polis yang meliputi antara lain biaya  
pemeriksaan kesehatan, pengadaan Polis dan 
pencetakan dokumen, biaya lapangan, biaya pos 
dan telekomunikasi, serta remunerasi karyawan dan 
Tenaga Pemasar.
Biaya Akuisisi akan dikenakan sebesar 5% dari Premi 
Tunggal yang  dibayarkan.

2

Biaya Pengelolaan Dana Investasi produk ini 
bergantung dari jenis  investasi yang Anda pilih:
i.     0,75% untuk PRULink Rupiah Cash Fund
ii.   1,00% untuk PRULink Rupiah Fixed Income Fund 

dan PRULink US  Dollar Fixed Income Fund
iii.  1,50% untuk PRULink Rupiah Managed Fund dan 

PRULink Rupiah  Managed Fund Plus
iv.  1,75% untuk PRULink Rupiah Indonesia Greater 

China Equity Fund, dan PRULink US Dollar 
Indonesia Greater China Equity Fund

v.  2,00% untuk PRULink Rupiah Equity Fund Plus, 
PRULink Rupiah Infrastructure & Consumer 
Equity Fund dan PRULink Rupiah Value Discovery 
Equity Fund

3

Biaya Asuransi yang akan dikenakan selama 
Polis aktif dan besarnya  bergantung di antaranya 

  sutats ,nimalek sinej ,aisu ,natahesek tayawir adap
merokok atau tidak merokok, dan besarnya Uang 
Pertanggungan. Biaya  asuransi dapat berubah dari 
waktu ke waktu sebagai penyesuaian atas, termasuk 
namun tidak terbatas pada pengalaman klaim dan 
tingkat inflasi.
Rincian Biaya Asuransi dapat dilihat pada Ilustrasi 
Produk Asuransi yang  disediakan oleh Tenaga 
Pemasar. Biaya Asuransi akan dikenakan dari Premi  
yang dibayarkan.

5

Biaya Pengalihan Dana akan dikenakan sebesar 
Rp100.000/USD 15 per transaksi, bebas biaya 
pengalihan dana (switching fee) sebanyak 5 (lima) 
kali dalam setiap tahun Polis.

6

Biaya Administrasi  akan dikenakan sebesar
Rp5.000/USD 0,5 per bulan  dari Premi yang dibayarkan.

7

Pajak yang dikenakan atas penarikan atau 
penebusan Polis adalah sesuai  dengan ketentuan 

  ,ukalreb gnay kajap nagnadnu-gnadnurep narutarep
dan/atau setiap perubahannya sebagaimana dapat 
ditentukan oleh  Pemerintah Republik Indonesia dari 
waktu ke waktu.

8
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Bagaimana cara mengajukan 
Klaim Manfaat  Asuransi?

Hal apa saja yang dapat menyebabkan 
Klaim  menjadi tidak dibayarkan?

Dapatkan Formulir Klaim dengan cara 
menghubungi Tenaga Pemasar  Anda, atau Customer 

  asib aguj mialK rilumroF .aisenodnI laitnedurP eniL
diunduh di website kami www.prudential.co.id.

1

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

1

Jika meninggalnya Tertanggung disebabkan di 
antaranya oleh hal-hal  sebagai berikut:
i.  Tindakan bunuh diri, percobaan bunuh diri, atau 

pencederaan diri oleh  Tertanggung;
ii.  Tindak kejahatan, percobaan tindak kejahatan, 

pelanggaran hukum,  dan peraturan perundang-
undangan;

iii.  Keterlibatan dalam suatu perkelahian bukan 
untuk membela diri; atau

iv. Hukuman mati berdasarkan putusan badan 
peradilan.

2

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

3

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

4

Isi Formulir Klaim dengan benar dan lengkap.2

Jika Tertanggung mengalami Cacat Total dan 
Tetap (sebagaimana  diatur di dalam Polis) yang 
disebabkan di antaranya sebagai berikut:
i.  Perang, ikut serta dalam huru-hara, pemogokan 

dan kerusuhan sipil;
ii.  Tindak kejahatan, percobaan tindak kejahatan, 

pelanggaran hukum,  percobaan pelanggaran 
perundang-undangan; narutarep nad mukuh

iii.  Percobaan bunuh diri, atau pencederaan diri oleh 
Tertanggung;

iv.  Tertanggung turut dalam suatu penerbangan 
udara selain sebagai  penumpang resmi atau 
awak pesawat dari maskapai penerbangan sipil  
komersial yang berlisensi dan beroperasi dalam 
penerbangan rutin;

v.  Tertanggung turut serta dalam kegiatan atau 
olahraga yang berbahaya;

vi. Tertanggung berada di bawah pengaruh atau 
terlibat penyalahgunaan narkotika, psikotropika, 
alkohol, racun, atau bahan – bahan sejenis; atau

vii.  Adanya AIDS atau HIV dalam tubuh 
Tertanggung.

Detail ketentuan mengacu pada Polis.

3

Pilihan Dana Investasi

DANA INVESTASI PROFIL  
RISIKO

BIAYA 
PENGELOLAAN 

INVESTASI 
(PER TAHUN)

PRULink Rupiah Value 
Discovery Equity Fund

Investasi saham,  
risiko tinggi

2,00%

PRULink Rupiah  
Infrastructure &  Consumer 
Equity Fund

Investasi saham,  
risiko tinggi

2,00%

PRULink Rupiah  Equity 
Fund Plus

Investasi saham,  
risiko tinggi

2,00%

PRULink Rupiah  Indonesia 
Greater  China Equity 
Fund*

Investasi saham,  
risiko tinggi

1,75%
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Catatan:

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

• Pemilihan dana investasi sesuai dengan mata uang yang tertera dalam 
Polis.

(*) Jenis Dana Investasi akan diinvestasikan di luar negeri dengan  komposisi maksimum 
  rutaid gnay iregen raul isatsevni natapmenep nasatab  nautnetek nagned nakiausesid gnay

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   uata nad )
perubahan instruksi penempatan Porsi Investasi  (Redirection) demi mematuhi peraturan 
perundang-undangan yang berlaku.

DANA INVESTASI PROFIL  
RISIKO

BIAYA 
PENGELOLAAN 

INVESTASI 
(PER TAHUN)

PRULink US Dollar  
Indonesia Greater  China 
Equity Fund*

Investasi saham,  
risiko sedang-
tinggi

1,75%

PRULink Rupiah  Managed 
Fund

Investasi 
campuran, risiko  
tinggi

1,50%

PRULink Rupiah  Managed 
Fund Plus

Investasi 
campuran, risiko  
tinggi

1,50%

PRULink Rupiah  Fixed 
Income Fund

Investasi 
obligasi,  risiko 
sedang

1,00%

PRULink Dollar Fixed 
Income Fund

Investasi
obligasi, 
risiko  sedang

1,00%

PRULink Rupiah  Cash 
Fund

Investasi pasar  
uang, risiko 
rendah

0,75%

Strategi Investasi

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

PRULink Rupiah Fixed Income Fund (RFF)
Dana investasi jangka menengah dan panjang yang 
bertujuan untuk mendapatkan potensi hasil investasi 
yang optimal melalui penempatan dana dalam mata 
uang Rupiah pada instrumen pendapatan tetap dipasar 
modal. Dana Investasi ini sesuai untuk nasabah yang 
bersedia menanggung tingkat risiko investasi sedang.

Kas & Deposito 75%

Obligasi  25%

Obligasi Pemerintah     80%

Obligasi Korporasi         20%

(data alokasi aset strategis  per Desember 2021)

(data alokasi aset strategis  per Desember 2021)
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PRULink US Dollar Fixed Income Fund (DFF)
Dana investasi jangka menengah dan panjang yang 
bertujuan untuk mendapatkan potensi hasil investasi 
yang optimal melalui penempatan dana dalam mata 
uang Dollar Amerika Serikat pada instrumen investasi 
seperti obligasi dan instrumen pasar uang. Dana 
investasi ini sesuai untuk nasabah yang bersedia 
menanggung tingkat risiko investasi sedang.

PRULink Rupiah Managed Fund (RMF)
Dana investasi jangka  menengah dan panjang  yang  
bertujuan  untuk mendapatkan potensi 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 sedang-tinggi.

Obligasi Pemerintah     90%

Kas & Deposito       10%

Obligasi       60%

Saham       30%

Kas & Deposito      10%

(data alokasi aset strategis  per Desember 2021)

(data alokasi aset strategis  per Desember 2021)

PRULink Rupiah Managed Fund Plus (RMP)
Dana investasi jangka menengah dan panjang yang 
bertujuan untuk mendapatkan potensi 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 sedang-tinggi.

PRULink Rupiah Indonesia Greater China Equity Fund 
(RGCF)
Dana investasi dalam mata uang Rupiah yang 
bertujuan untuk mendapatkan potensi 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(Republik Rakyat Tiongkok, 
Hong Kong dan Taiwan). Dana investasi ini sesuai 
untuk nasabah yang bersedia menanggung tingkat 
risiko investasi tinggi.

Obligasi       30%

Saham       60%

Kas & Deposito      10%

Saham Indonesia   70%

Saham Greater China  30%

(data alokasi aset strategis  per Desember 2021)

(data alokasi aset strategis  per Desember 2021)
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PRULink US Dollar Indonesia Greater China Equity 
Fund  (DGCF)
Dana investasi dalam mata uang Dollar Amerika 
Serikat yang bertujuan untuk mendapatkan potensi 
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(Republik Rakyat 
Tiongkok, Hong Kong dan Taiwan). Dana investasi ini 
sesuai untuk nasabah yang bersedia menanggung 
tingkat risiko investasi tinggi.

PRULink Rupiah Value Discovery Equity Fund (RVDF)
Dana investasi dalam mata uang Rupiah yang 
bertujuan untuk mendapatkan potensi hasil investasi 
yang optimal dalam jangka panjang melalui diversikasi 
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.

Saham Indonesia   70%

Saham Greater China  30%

Saham    98%

Kas & Deposito  2%

(data alokasi aset strategis  per Desember 2021)

(data alokasi aset strategis  per Desember 2021)

PRULink Rupiah Equity Fund Plus (REP)
Dana investasi yang bertujuan untuk mendapatkan 
potensi hasil investasi yang optimal dalam jangka 
panjang melalui diversikasi dalam portofolio yang 
dikelola secara fleksibel dan dinamis atas saham-
saham yang diperdagangkan di Bursa Efek indonesia. 
Dana investasi ini sesuai untuk nasabah yang bersedia 
menanggung tingkat risiko investasi tinggi.

PRULink Rupiah Infrastructure & Consumer Equity 
Fund (RICEF)
Dana investasi dalam mata uang Rupiah yang 
bertujuan mendapatkan hasil investasi yang optimal 
dalam jangka panjang dengan berinvestasi, secara 
langsung dan/atau tidak langsung, pada saham dan 
efek bersifat ekuitas lainnya di sektor infrastruktur, 
konsumsi serta sektor lainnya yang terkait. Dana 
investasi ini sesuai untuk nasabah yang bersedia 
menanggung tingkat risiko tinggi.

Saham    98%

Kas & Deposito  2%

Saham  98%

Kas & Deposito  2%

(data alokasi aset strategis  per Desember 2021)

(data alokasi aset strategis  per Desember 2021)
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Hasil investasi bersih rata-rata (%) per tahun 2021 (data per 31 Desember 2021)

Performa PRULink

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

2. Penilaian Harga Unit dilakukan setiap Hari Bursa dengan menggunakan metode harga pasar yang berlaku 
bagi instrumen  investasi yang mendasari masingmasing metode Dana Investasi yang dipilih.

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

4. Laporan posisi investasi akan dikirimkan oleh PT Prudential Life Assurance (Prudential Indonesia) setiap 
tahunnya  langsung kepada seluruh Nasabah

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

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

• PRULink Rupiah Indonesia Greater China Equity Fund diluncurkan pada 
tanggal  13 Februari 2013.

• PRULink Rupiah Equity Fund Plus diluncurkan pada tanggal 8 April 2014.
• PRULink Rupiah Infrastructure & Consumer Equity Fund diluncurkan pada 

tanggal  22 Juni 2015
• PRULink Rupiah Value Discovery Equity Fund diluncurkan pada 24 Oktober 

2016

Dana Investasi 2017 2018 2019 2020 2021 2017 - 2021 Sejak Terbit

PRULink Rupiah Cash Fund 5,18 4,66 5,93 4,17 2,21 4,42 6,67

PRULink Rupiah Fixed Income Fund 13,75 -1,88 11,17 12,22 3,14 7,51 9,42

PRULink Rupiah Managed Fund 14,92 -2,60 8,10 6,57 3,16 5,87 11,00

PRULink Rupiah Managed Fund Plus 17,05 -3,46 5,59 1,18 3,66 4,59 9,25

PRULink Rupiah Equity Fund Plus 18,89 -7,07 1,57 -10,45 4,46 0,98 1,81

PRULink Rupiah Indonesia Greater China Equity Fund 25,05 -6,02 7,92 1,42 0,07 5,18 4,81

PRULink Rupiah Infrastructure & Consumer Equity Fund 21,20 -6,24 1,63 -6,44 6,13 2,78 2,73

PRULink Rupiah Value Discovery Equity Fund 21,75 -6,00 0,31 -4,45 9,57 3,74 2,58

PRULink US Dollar Fixed Income Fund 9,17 -3,09 13,21 7,67 -0,39 5,14 6,15

PRULink US Dollar Indonesia Greater China Equity Fund 24,01 -12,46 12,55 0,27 -1,05 3,93 0,29
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Illustrasi Manfaat

Contoh:
Manfaat Nilai Tunai untuk 20 tahun pertama
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Manfaat pertanggungan jiwa:

Uang Pertanggungan* + Nilai Tunai**

Manfaat akhir kontrak:

Nilai Tunai**

Seluruh data dan perhitungan hanya sebatas ilustrasi dan  
bersifat tidak mengikat serta ketentuannya akan mengacu 
pada  Polis asuransi yang berlaku.

* Uang Pertanggungan dijamin mengikuti syarat dan ketentuan  yang berlaku di dalam Polis.

** Kinerja dari PRULink tidak dijamin. Nilai investasi dapat lebih  besar ataupun lebih kecil 
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Pemegang Polis mengambil keputusan sepenuhnya untuk  menempatkan alokasi dana 
PRULink yang memungkinkan  tingkat pengembalian investasi, sesuai dengan kebutuhan 
dan  dana investasi yang dipilih Pemegang Polis. Hasil investasi  Pemegang Polis tidak dijamin 
oleh PT. Prudential Life  Assurance. Semua risiko, kerugian, dan manfaat yang  dihasilkan dari 
investasi dalam program asuransi PRULink  Investor Account ini akan sepenuhnya menjadi 
tanggung jawab  Pemegang Polis.

Illustrasi tersebut 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 Investor Account ini 
sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pemegang Polis.

Usia masuk 40 tahun. Pria bukan perokok. Premi Dasar
Rp50.000.000,-, Top-up Rp100.000.000,-. Uang Pertanggungan 
(UP) Rp62.500.000,-. Pilihan dana investasi PRULink Rupiah  
Value Discovery Fund.

Risiko Investasi

Risiko Pasar
disebabkan oleh kondisi makro ekonomi yang kurang kondusif 
sehingga harga  instrumen investasi mengalami penurunan 
dan akibatnya nilai unit yang dimiliki  oleh Pemegang Polis 
dapat berkurang.

Risiko Gagal Bayar
dapat terjadi jika perusahaan yang menerbitkan instrumen 
investasi mengalami  wanprestasi (default) atau tidak mampu 
memenuhi kewajibannya untuk  membayar pokok hutang, 
bunga dan/atau dividen.

Risiko Nilai Tukar
Risiko yang dapat terjadi jika investasi dilakukan dalam mata 
uang yang  berbeda dengan mata uang yang digunakan 
untuk pembayaran premi dan  manfaat, mengingat nilai tukar 
dapat berfluktuasi mengikuti pasar.

Risiko Likuiditas
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  (withdrawal/
surrender) secara bersamaan.

Risiko Ekonomi dan Politik
disebabkan oleh 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 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  dapat mempengaruhi 
kegiatan operasional perusahaan.
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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, Prudential 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.

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

Sekilas Mengenai    
Eastspring Investments

Eastspring Investments adalah perusahaan manajer investasi 
terkemuka di Asia dengan dana kelolaan sekitar USD 248 
miliar per 31 Desember 2020. Eastspring Investments adalah 
bagian dari Prudential Corporation Asia, merupakan bisnis 
aset manajemen Prudential plc di Asia. Eastspring 
Investments menyediakan solusi investasi yang beragam dari 
berbagai kelas aset meliputi saham, pendapatan tetap. Multi 
asset dan kuantitatif. Lebih dari sepertiga dana kelolaan kami 
berasal dari nasabah pihak ketiga termasuk berbagai nasabah 
retail dan institusi. Eastspring Investments juga mengelola 
aset produk pensiun dan asuransi jiwa yang dijual oleh Grup 
Prudential.

Berdiri sejak tahun 2011, PT Eastspring Investments Indonesia 
adalah perusahaan manajer investasi terbesar di Indonesia 
dengan dana kelolaan mencapai Rp87,60 Triliun per 31 
Desember 2020, meliputi reksa dana dan discretionary fund. 
Eastspring Investments berkomitmen penuh untuk 
menyediakan jasa keuangan yang berkualitas dan terpercaya, 
dengan kualitas yang sama dan dapat dinikmati oleh seluruh 
nasabah Grup Prudential di seluruh dunia. Informasi lainnya 
dapat diakses di eastspring.com dan eastspring.co.id

PT Eastspring Investments Indonesia adalah lembaga 
manajer investasi yang telah memiliki izin usaha, terdaftar 
dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.


