
Proteksi Edukasi Maksima (EduPlan)

Hidupkan Rencana Pendidikan
Buah Hatimu dengan Dana Pendidikan
200% Uang Pertanggungan



Apa saja Manfaat1 Asuransi produk Proteksi Edukasi Maksima (EduPlan)?

MANFAAT PRODUK

Proteksi Edukasi Maksima (EduPlan) adala  a uran i iwa tradi ional yan  da at 

e bayar Pre i ela a 5, 10 atau 15 ta un, Anda akan e erole  total anfaat 

Anda beru ia 18 .d 21 ta un. 

Manfaat dana endidikan dijamin sebesar total 200% Uang Pertanggungan
 

den an rincian eba ai berikut:
1.

2.  ika ada  akan dibayarkan di ak ir Ma a 
A uran i atau a abila Tertan un  enin al, yan  terdiri dari:

Dita ba  aku ula i anfaat endidikan berikut bun a ika anfaat endidikan
 

Manfaat ak ir Poli  akan dibayarkan a abila Tertan un  a i  idu  in a
 

ak ir Ma a A ur  dan Poli  a i  berlaku. 

 

Manfaat enin al yan  dibayarkan a abila Tertan un  enin al, yaitu
 

ana yan  lebi  be ar antara:
3.

Manfaat ta ba an enin al akibat Kecelakaan untuk

 

Tertan un  ebe ar
 100% Uan  Pertan un an.

4.

atu  in a berak irnya Poli . 
Bonu  ak ir Poli  ika ada  akan dibayarkan anya 1 atu  kali dan  diberikan 
etela  Ta un Poli  ke-10 e ulu .

Nilai Tunai; atau 
110% dari total Pre i Da ar yan  tela  dibayarkan dikuran i anfaat

 

k  endidi an yan  tela  dibayarkan ika ada .

a.
b.

Univer ita  Dala  Ne eri Univer ita  Luar Ne eri

Biaya univer ita  
in a e e ter ak ir 

Total biaya selama
4 tahun kuliah**

Total
 
biaya 10 tahun

  
kemudian***

Biaya du  ela a 
4 ta un*

   

   

   

 

*) Asumsi perkiraan biaya hidup /makan pada saat anak kuliah tahun 2019/2020
**) Asumsi total biaya tahun 2019/2020
***) 

Catatan

U ur anak Tertan un
ada aat ak ir Ta un Poli

Manfaat dana endidikan
% Uan  Pertan un an UP

18
19
20
21

Total

80%
40%
40%
40%

200%

1 Syarat dan ketentuan diatur selengkapnya dalam Polis

5.

6.
      

USD 175.200

USD 263.600

USD 312.000Rp 590.860.445

Rp 423.350.000

USD 88.400



Asuransi Tambahan

Manfaat A uran i Ta ba an Payor Waiver Edu Comprehensive 
Cover (C  ) yan  e berikan e beba an Pre i a abila Pe e an  Poli

A ar erlindun an lebi  ak i al, aka Poli  da at dilen ka i den an a uran i 
ta ba an eba ai berikut.

Q

A

Q

A

Anak Tertan un         : 15 ari - 10 ta un ulan  ta un terdekat
ran  tua Pe e an  Poli    : 18 - 60 ta un

Sa ai den an Tertan un  anak  beru ur 21 ta un.

Siapakah yang dapat memiliki Proteksi Edukasi Maksima (EduPlan)?

Berapa lama Masa Asuransi Proteksi Edukasi Maksima (EduPlan)?

Q

A

Q

A

Berapa Masa Pembayaran Premi Proteksi Edukasi Maksima (EduPlan)?

Tersedia dalam mata uang apa sajakah Proteksi Edukasi Maksima (EduPlan)?

Q

A

Berapa besar Uang Pertanggungan Proteksi Edukasi Maksima (EduPlan)?

Q

A
dibayarkan?

Ma a Pe bayaran Pre i U ur Ma uk Tertan un  Anak

 15 ta un      15 ari - 1 ta un

Premi yang Anda bayarkan sudah memperhitungkan komponen biaya-biaya dan/atau komisi yang  
diberikan oleh PT A F NANC AL sebagai perusahaan asuransi mitra bank kepada BCA dalam rangka 
ker n assuran e.

Q

A

Bagaimana menentukan Premi2 Proteksi Edukasi Maksima (EduPlan)?
Berda arkan U ur aat en a uan a uran i dilakukan, Ma a Pe bayaran 
Pre i, dan be arnya Uan  Pertan un an.

2 
Catatan

Catatan Premi dapat dibayarkan se ara Tahunan / Bulanan melalui autodebet rekening / 
Kartu Kredit BCA. Premi tahunan akan lebih rendah dari Premi bulanan yang 
disetahunkan.

 5 ta un
 10 ta un

     15 ari - 10 ta un
     15 ari - 6 ta un

terdia no i  ala  atu Penyakit 
3

Q

A

Q

A

Q

A

Q

A

Q

A

Q

A

Q

A



ILUSTRASI MANFAAT

  
 

 

 

Catatan
• Manfaat di amin terdiri dari manfaat pendidikan  Nilai Tunai dan manfaat meninggal sebagaiman

diatur dalam Polis.

dalam Polis. Penanggung akan membayarkan bonus tahunan dan bonus akhir Polis ( ika ada)  pada sa
 

Tertanggung meninggal atau di akhir Masa Asuransi.

Polis. Hak dan kewa iban sebagai Pemegang Polis /  Tertanggung  dan  Ketentuan  mengenai produk 
ter antum dalam Polis. ustrasi lebih lengkap tentang produk ini baik Premi yang harus dibayarka

 

Uang Pertanggungan dan sebagainya ter antum dalam dokumen ilustrasi.

Uan  Pertan un an UP       : R  250 uta  
Pre i Da ar         : R 64.284.000/ta un

ta un

ta un
ta un

Pre i A uran i Ta ba an Payor aiver Edu 
Deat / TPD                     : R 812.000/ 

Pre i A uran i Ta ba an Payor aiver Edu
                          : R 812.000/ 

Total Pre i yan  dibayarkan Pak Bayu                  : R 65. 09 8.000/  

3

Diteta kannya
bonu   ak ir 

Poli
ika ada

Diteta kannya
bonu   

ta unan
ika ada

Berak irnya 
e bayaran 

Pre i 
Ta unan

40% UP
ebe ar

R  100 uta

40% UP
ebe ar

R  100 uta

%40  UP 
ebe ar

R  100 uta +
Manfaat 

ta ba an 

R  241.120.976

Masa pembayaran
Premi Tahunan 

U ur Andi

5 ta un 12 ta un2 ta un1 ta un 18 ta un 21 ta un20 ta un19 ta un

 Ma a anfaat rotek i iwa untuk Andi beru a anfaat 
enin al dan ta ba an anfaat enin al akibat Kecelakaan

Ma a anfaat 
e beba an Pre i 

a abila Pe e an  
Poli  enin al ,

enderita Cacat 
Teta  Total atau

Masa pembayaran manfaat 
pendidikan untuk Andi

80% UP
ebe ar

R  200 uta

Bapak Bayu (35 tahun) membeli produk Proteksi Edukasi Maksima 
(EduPlan), untuk anaknya Andi, yang berusia 1 tahun dengan Masa 
Asuransi hingga Andi berumur 21 tahun dan pembayaran Premi selama 5 



 

 

 

RISIKO & PENGECUALIAN

Q

A

Berapa Masa Mempelajari Polis Proteksi Edukasi Maksima (Edu

14 ari kalender e ak Poli  diteri a ole  Pe e an  Poli .

Q

A

PENGECUALIAN3

RISIKO 

 
Catatan

apabila Tertanggung meninggal antara lain karena terlibat dalam perlombaan



Catatan  nformasi lengkap mengenai prosedur pe an klaim dapat dilihat di website PT A A F NANC AL  
(ai an i .id).

1.

Pen a uan klai  
ke kantor AIA

4.

Anali a klai  dan 
ke utu an klai

2.

Pe erik aan 
kelen ka an doku en

5.

Pe bayaran klai  
ole  AIA

3.

SMS

Pe berita uan elalui 
SMS ba wa doku en 

uda  diteri a
6.

Peneri aan klai  
ole aba

PROSEDUR PENGAJUAN KLAIM

PT AIA FINANCIAL
AIA Central
l. end. Sudir an Kav. 48A 
akarta Selatan 12930, Indone ia 

aia- nancial.co.id

Tel . 62-21 5421 8888
AIA Cu to er Care Line: 1500 980
atau 021  3000 1980
E ail: id.cu to er@aia.co

1.

2.

3.

4.

PENTING!

Untuk infor a i lebi  lan ut ilakan en ubun i Ban assuran e Consultant ka i:
Nama          :
Nomor HP  :

PT AIA FINANCIAL (AIA) merupakan salah satu perusahaan asuransi jiwa terkemuka di Indonesia dan
merupakan perusahaan asuransi jiwa yang berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.


