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PT. AIA FINANCIAL (AIA) merupakan salah satu perusahaan asuransi jiwa terkemuka 
di Indonesia dan merupakan perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar di dan diawasi 
oleh Otoritas Jasa Keuangan. AIA di Indonesia merupakan anak perusahaan dari AIA 
Group. AIA menawarkan berbagai produk asuransi, termasuk asuransi dengan prinsip 
Syariah, yang meliputi asuransi jiwa, asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan diri, 
asuransi yang dikaitkan dengan investasi, program kesejahteraan karyawan, program 
pesangon, dan program Dana Pensiun (DPLK). Produk-produk tersebut dipasarkan 
oleh sekitar 10.000 tenaga penjual berpengalaman dan profesional melalui beragam 
jalur distribusi seperti Agency, Bancassurance, Corporate Solutions (Pension & 
Employee Benefits), dan Direct Marketing/ Telemarketing. 

Keunggulan dan kinerja AIA juga dibuktikan dengan banyaknya penghargaan yang 
diterima di bidang industri asuransi jiwa di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir.

PENTING! Brosur/dokumen ini bukan merupakan bagian dari Polis asuransi dan tidak 
mengikat. Informasi dalam brosur ini disediakan serta dibuat seringkas dan sejelas 
mungkin oleh PT. AIA FINANCIAL hanya untuk memberikan gambaran mengenai 
berbagai manfaat asuransi dan ketentuan dari kepemilikan asuransi ini. Karena Polis 
memuat segala persyaratan dan ketentuan secara lengkap dan terperinci, maka 
penafsiran terakhir dari segala peraturan atau pengajuan klaim ditentukan 
berdasarkan apa yang  tercantum pada Polis.

AIA Group Limited dan anak perusahaannya (secara bersama-sama disebut sebagai 
“AIA” atau “Group”) merupakan kelompok perusahaan asuransi jiwa pan-Asia 
independen terbesar di dunia yang tercatat di bursa saham. AIA Group Limited memiliki 
anak perusahaan atau cabang yang beroperasi di 17 pasar di Asia Pasifik, yaitu Hong 
Kong, Thailand, Singapura, Malaysia, Cina, Korea, Filipina, Australia, Indonesia, Taiwan, 
Vietnam, Selandia Baru, Macau, Brunei, memiliki 97 persen saham anak perusahaan di 
Sri Lanka, 26 persen kepemilikan saham usaha patungan di India, dan kantor 
perwakilan di Myanmar.

Bisnis yang kini dikenal dengan nama AIA, pertama kali didirikan di Shanghai lebih dari 
90 tahun yang lalu. AIA merupakan pemimpin pasar di wilayah Asia Pasifik (kecuali 
Jepang) berdasarkan premi asuransi jiwa dan menduduki posisi terdepan di mayoritas 
pasarnya. AIA memiliki total aset sebesar US$167 miliar per 30 November 2014.

AIA memenuhi kebutuhan individu atas tabungan dan perlindungan dengan 
menawarkan produk dan layanan yang lengkap termasuk perencanaan hari tua, 
asuransi jiwa, asuransi kecelakaan dan asuransi kesehatan. Selain itu AIA juga 
menyediakan program kesejahteraan karyawan, asuransi jiwa kredit dan program 
pensiun bagi nasabah korporasi. Melalui jaringan keagenan dan karyawan di seluruh 
Asia Pasifik, AIA melayani lebih dari 28 juta pemegang polis individu dan lebih dari 
16 juta peserta pemegang polis kumpulan.

AIA Group Limited tercatat di papan bursa saham Hong Kong dengan kode saham 
“1299” dan tercatat di American Depositary Receipts (Level 1) yang diperdagangkan di 
pasar OTC (dengan simbol: “AAGIY”).
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