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Catatan Penting Untuk Diperhatikan:

Produk asuransi yang ditawarkan merupakan produk PT AIA FINANCIAL, rekanan Citibank. Produk ini BUKAN 

tabungan, BUKAN deposito, BUKAN kewajiban dan TIDAK dijamin oleh Citibank N.A (“Citibank”), Citigroup atau 

afiliasi-afiliasinya. Produk asuransi ini tidak termasuk dalam cakupan program penjaminan Lembaga Penjamin 

Simpanan (LPS). Produk yang ditawarkan dan Penggunaan logo Citibank adalah atas dasar persetujuan Citibank dan 

sebagai wujud kerjasama pemasaran dengan model bisnis referensi produk antara Citibank dengan PT AIA FINANCIAL 

dan tidak dapat diartikan bahwa produk asuransi ini merupakan produk Citibank. 

Pemegang Polis akan terekspos terhadap risiko perubahan kondisi ekonomi dan politik, risiko kredit, dan risiko 

pembatalan dari PT AIA FINANCIAL. yang berarti bahwa Polis asuransi mengandung risiko dimana terdapat 

kemungkinan PT AIA FINANCIAL tidak mampu untuk membayar sejumlah nilai uang yang jatuh tempo sebagaimana 

tercantum dalam Polis asuransi, yang mengakibatkan terdapat risiko kehilangan atas sebagian atau seluruh nilai 

pertanggungan dan nilai-nilai lainnya sebagaimana tercantum dalam Polis asuransi. 

Rincian manfaat, syarat dan ketentuan terdapat dalam Polis asuransi yang diterbitkan oleh PT AIA FINANCIAL. 

Citibank tidak bertanggung jawab atas isi dari Polis asuransi yang diterbitkan oleh PT AIA FINANCIAL terkait dengan 

produk asuransi. Pembeli produk asuransi wajib membaca dan tunduk pada syarat dan ketentuan sebagaimana 

tercantum dalam Polis asuransi. 

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 lebih lengkap mengenai daftar pengecualian manfaat ini. 

Jika Anda ragu, Anda sebaiknya berkonsultasi dengan orang yang ahli di bidangnya. Namun apabila Anda memilih 

untuk tidak melakukannya, maka Anda bertanggung jawab penuh dalam memastikan bahwa produk ini telah sesuai 

dengan kebutuhan dan tujuan asuransi Anda. 

Produk asuransi adalah produk yang membutuhkan komitmen jangka panjang. Pengakhiran asuransi sebelum 

waktunya dapat menimbulkan biaya yang tinggi dan nilai penebusan yang akan diterima dapat menjadi lebih kecil dari 

total Premi yang telah dibayarkan. 

Citibank, Citigroup, Inc., afiliasi-afiliasinya dan karyawan Citibank tidak dalam kapasitas untuk menyediakan/ 

memberikan pendapat hukum atau perpajakan kepada wajib pajak di luar Citibank, Citigroup, Inc. dan 

afiliasi-afiliasinya. Dokumen ini tidak dimaksudkan untuk digunakan, dan tidak dapat digunakan oleh setiap wajib pajak 

tersebut untuk tujuan menghindari denda pajak. Manfaat perpajakan tunduk/berdasarkan pada peraturan perpajakan 

dan perubahannya. Setiap wajib pajak harus meminta saran berdasarkan pada keadaan tertentu dari wajib pajak 

kepada penasehat perpajakan yang independen. 

Produk asuransi yang ditawarkan melalui kerjasama pemasaran antara Citibank dengan Perusahaan Asuransi 

telah dilaporkan dan/atau memperoleh surat penegasan dan/atau persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan dan 

otoritas terkait. 

Untuk informasi lebih lanjut, klik www.citibank.co.id/AIASimplyLove

Citibank adalah merek layanan Citigroup Inc. atau Citibank N.A., digunakan dan terdaftar di seluruh dunia. Citibank N.A., 
Indonesia adalah bank yang telah memiliki izin usaha, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Pembayaran Manfaat

Manfaat tahunan dijamin dan manfaat tahunan tidak dijamin (jika ada) dapat diambil atau diakumulasikan 

dengan pilihan:

a. Transfer otomatis ke rekening berdasarkan persetujuan Pemegang Polis melalui Formulir Pembayaran

Manfaat Tahunan Dijamin dan Manfaat Tahunan Tidak Dijamin yang dikirimkan kepada Penanggung, atau;

b. Akumulasi dengan tingkat bunga yang besarnya sesuai dengan kebijakan Penanggung. Dalam hal manfaat 

tahunan dijamin dan manfaat tahunan tidak dijamin diakumulasikan, dana dapat diambil dengan

melengkapi dokumen yang diperlukan sebagaimana tercantum dalam ketentuan Polis.

Masa Mempelajari Polis

30 (tiga puluh) hari kalender sejak Tanggal Berlaku Polis.

Pengecualian

• Manfaat meninggal tidak akan dibayarkan jika tertanggung meninggal karena virus HIV, tindak kejahatan

asuransi, melukai diri dengan sengaja atau bunuh diri, terlibat perkelahian, atau terlibat dalam perang baik 

secara langsung maupun tidak langsung.

• Manfaat pembebasan Premi tidak akan dibayarkan jika Tertanggung menderita Cacat Tetap Total karena

Kondisi yang Sudah Ada Sebelumnya, terdiagnosis AIDS, AIDS Related Complex atau terinfeksi HIV, atau

mempersiapkan diri/berpartisipasi dalam perlombaan ketangkasan, kecepatan, dan sebagainya dengan

kendaraan bermotor baik di darat, air, maupun udara.

Premi

Premi yang Anda bayarkan sudah memperhitungkan komponen biaya-biaya dan/atau komisi yang diberikan 
oleh PT AIA FINANCIAL sebagai perusahaan asuransi mitra bank kepada Citibank N.A dalam rangka 
kerjasama bancassurance.

Risiko

Produk asuransi memiliki risiko, termasuk namun tidak terbatas pada risiko perubahan kondisi ekonomi dan 
politik, risiko kredit, dan risiko pembatalan.

Prosedur Klaim: 

Pengajuan Klaim
ke Kantor AIA 

Pemeriksaan
kelengkapan

dokumen

Pemberitahuan melalui
SMS bahwa dokumen 

sudah diterima

Analisa klaim
dan keputusan klaim

Pembayaran klaim
oleh AIA

Penerimaan klaim
oleh nasabah
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PENTING! Informasi dalam dokumen ini disiapkan oleh PT AIA FINANCIAL untuk merangkum berbagai manfaat dan ketentuan asuransi ini. Informasi 
dibuat sejelas dan seringkas mungkin untuk memberikan gambaran mengenai manfaat yang diberikan pada Anda. Karena Polis memuat segala 
persyaratan dan ketentuan secara lengkap dan terperinci, maka penafsiran terakhir dari  manfaat dan ketentuan ditentukan berdasarkan apa yang 
tertulis pada Polis.

Tentang AIA di Indonesia

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. AIA di Indonesia 

merupakan anak perusahaan 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, dan program Dana Pensiun (DPLK). Produk-produk tersebut 

dipasarkan oleh lebih dari 6.000 tenaga penjual berpengalaman dan profesional melalui beragam jalur distribusi 

seperti keagenan, Bancassurance dan Corporate Solutions (Pension & Employee Benefits).

Keunggulan dan kinerja AIA di Indonesia juga dibuktikan dengan banyaknya penghargaan yang diterima di bidang 

industri asuransi jiwa di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir.

Tentang AIA Group

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 dan cabang yang beroperasi di 18 pasar di Asia Pasifik, yaitu 

Hong Kong, Thailand, Singapura, Malaysia, Tiongkok, Korea, Filipina, Australia, Indonesia, Taiwan, Vietnam, 

Selandia Baru, Makau, Brunei, Kamboja, Myanmar memiliki 99 persen saham anak perusahaan di Sri Lanka, dan 

49 persen kepemilikan saham usaha patungan di India.

Bisnis yang kini dikenal dengan nama AIA, pertama kali didirikan di Shanghai hampir satu abad yang lalu pada 1919. 

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 US$ 284 miliar pada 31 Desember 2019.

AIA memenuhi kebutuhan individu atas tabungan jangka panjang dan perlindungan dengan menawarkan produk dan 

layanan yang lengkap termasuk asuransi jiwa, asuransi kecelakaan dan asuransi kesehatan dan tabungan rencana. 

Selain itu, AIA juga menyediakan program kesejahteraan karyawan, asuransi jiwa kredit dan program pensiun bagi 

nasabah korporasi. Melalui jaringan keagenan, mitra dan karyawan di seluruh Asia-Pasifik, AIA melayani lebih dari 36 

juta polis individu dan lebih dari 16 juta peserta pemegang polis kumpulan.

AIA Group Limited tercatat di Main Board of The Stock Exchange of Hong Kong Limited dengan kode saham 

“1299” dan tercatat di American Depositary Receipts (Level 1) yang diperdagangkan di pasar OTC (dengan 

simbol ticker: “AAGIY”).



Asuransi Tambahan Payor Benefit (opsional)

yang memberikan manfaat pembebasan Premi apabila Pemegang Polis meninggal 

atau menderita Cacat Tetap Total. Asuransi Tambahan ini dapat ditambahkan 

apabila Tertanggung tidak sama dengan Pemegang Polis.

Apabila Sherin hidup hingga akhir Masa Asuransi, maka Manfaat Asuransi yang diterima sebagai berikut:

Manfaat 
Asuransi

Akhir Tahun Polis 
ke-11 s/d Akhir 

Tahun Polis ke-30

Akhir Tahun 
Polis ke-30

Total Manfaat 
Asuransi

Manfaat 
Tahunan Dijamin

70% x 

Rp 50.000.000,- x 20
Rp 700.000.000,--

Manfaat Akhir
Polis Dijamin

- Rp 125.000.000,-
250% x 

Rp 50.000.000,-

Total Manfaat Dijamin Rp 825.000.000,-

Manfaat Tahunan 
Tidak Dijamin (jika ada)

Rp 10.000.000,- x 20 Rp 200.000.000,--

Bonus Akhir Polis 
(jika ada)

- Rp 125.000.000,-Rp 125.000.000,-

Total Manfaat Tidak Dijamin Rp 325.000.000,-

Total Manfaat Asuransi yang dibayarkan adalah: 

Rp 825.000.000,- + Rp 325.000.000,-  = Rp 1.150.000.000,-

Catatan:
1. Manfaat tahunan tidak dijamin (jika ada) dan bonus akhir Polis (jika ada) dapat bernilai lebih rendah atau lebih tinggi dari nilai yang tercantum di atas, 

serta tidak dijamin oleh PT AIA FINANCIAL.

2. Ilustrasi ini bukan merupakan perjanjian asuransi maupun bagian dari Polis. Hak dan kewajiban Pemegang Polis/Tertanggung dan Ketentuan mengenai 
produk tercantum dalam Polis. Ilustrasi lebih lengkap tentang produk tercantum dalam dokumen Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Personal.

5 1615 35
Umur

Tertanggung

Masa Pembayaran Premi

Manfaat 
tahunan dijamin 

70% UP* x 20
+

manfaat tahunan 
tidak dijamin (jika ada)

Premi yang dibayarkan

Rp 50jt/tahun
 

 

Manfaat akhir 
Polis dijamin 

250% UP*
+ 

Bonus akhir Polis 
(jika ada)

Ketentuan Produk
Min Usia Masuk

• Tertanggung : 1 bulan - 70 tahun 

• Pemegang Polis : 18 – 70 tahun

Polis USD Minimal USD 3,600 / tahun

Polis Rupiah Minimal Rp24.000.000,- / tahun

Mata Uang Polis Premi Dasar

Minimal Premi

5 Manfaat AIA Simply Love dalam 
Perencanaan Pendidikan Anak1

Ilustrasi Manfaat

1

Tahun Polis ke-

2 110%

100%

Persentase (%) Premi yang sudah dibayarkan

1Syarat dan ketentuan diatur selengkapnya dalam Polis.
2Selama Masa Pembayaran Manfaat Tahunan Dijamin.
3Manfaat ini berlaku apabila Tertanggung sama dengan Pemegang Polis  dengan umur masuk ≤60 tahun.

3. Manfaat meninggal dijamin, 
• Persentase (%) Premi yang sudah dibayarkan dikurangi manfaat tahunan dijamin 

yang sudah dibayarkan atau Nilai Tunai (mana yang lebih besar).

4. Manfaat akhir Polis dibayarkan jika Tertanggung masih hidup 
hingga akhir Masa Asuransi dan Polis masih berlaku.

5. Manfaat pembebasan Premi3 jika Tertanggung menderita 
Cacat Tetap Total dalam Masa Pembayaran Premi dan 
Polis masih berlaku.

1. Manfaat pembayaran tunai dijamin, berupa: 
• Manfaat tahunan dijamin dibayarkan setiap tahun setelah periode Masa 

Pembayaran Premi berakhir2.

2. Manfaat tambahan tidak dijamin (jika ada) berupa manfaat 
tahunan tidak dijamin dan bonus akhir Polis yang ditetapkan 
sesuai dengan kebijakan AIA, tergantung pada kinerja investasi 
dan operasional.

• Manfaat akhir Polis dijamin dibayarkan di akhir Masa Asuransi.

Hingga 130% Premi Dasar Tahunan (IDR) atau 100% Premi Dasar Tahunan (USD)

Hingga 500% Premi Dasar Tahunan (IDR) atau 400% Premi Dasar Tahunan (USD)

Namun, Anda perlu 
menyiapkan dana pendidikan 
sedikitnya sebesar 

Rp1.8 Miliar*. 

Rp2.1M
Rp1.8M

Rp2.4M

Australia Inggris Amerika

Linda (35 tahun) membeli produk AIA Simply Love untuk anaknya, 
Sherin (5 Tahun), dengan rincian:

Masa Pembayaran Tunai Dijamin: 

20 tahun
Masa Asuransi: 

30 tahun 

Premi Dasar Tahunan:

Rp50.000.000,-
Masa Pembayaran Premi:

10 tahun

Sumber: edukasi.kompas.com, estimasi biaya kuliah & hidup, Februari 2020

*Biaya minimal pendidikan 4 tahun

Sumber: aura.tabloidbintang.com, Orang Tua Merasa Biaya Pendidikan Anak Masalah Keuangan Terbesar Saat ini, 
Agustus 2020.

5 dari 10 orang tua  merasa tidak 
aman secara finansial karena tidak 
mempersiapkan dana pendidikan 
untuk anaknya.

Kemudahan AIA Simply Love

Setiap orang tua tentunya 

menginginkan yang terbaik 

untuk sang buah hati termasuk 

memberikan pendidikan terbaik 

sebagai landasan masa depan.

Biaya pendidikan yang terus 

meningkat dari waktu ke waktu 

membuat segala persiapan 

yang matang perlu dilakukan 

sejak dini.

Wujudkan masa depan 
terencana bagi buah 
hati Anda.

AIA 
Simply 
Love

PENGAJUAN APLIKASI 
TANPA PENGECEKAN 
MEDIS DAN PERTANYAAN 
RIWAYAT MEDIS*

MASA PEMBAYARAN 
PREMI FLEKSIBEL

5 | 10 | 15 | 20 tahun

* Untuk Maksimal total Premi Rp5 miliar atau USD 600,000, berlaku untuk Polis Dasar dan tanpa manfaat Asuransi Tambahan Payor Benefit.

*UP = jumlah premi tahunan yang dibayarkan 

Mata Uang

Rupiah (Rp) dan US Dollar (USD).



Wujud Cinta untuk Setiap Harapan 
dan Rencana di Hari Tua

AIA Simply Love
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PENTING! Informasi dalam dokumen ini disiapkan oleh PT AIA FINANCIAL untuk merangkum berbagai manfaat dan ketentuan asuransi ini. Informasi 
dibuat sejelas dan seringkas mungkin untuk memberikan gambaran mengenai manfaat yang diberikan pada Anda. Karena Polis memuat segala 
persyaratan dan ketentuan secara lengkap dan terperinci, maka penafsiran terakhir dari  manfaat dan ketentuan ditentukan berdasarkan apa yang 
tertulis pada Polis.

Tentang AIA di Indonesia

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. AIA di Indonesia 

merupakan anak perusahaan 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, dan program Dana Pensiun (DPLK). Produk-produk tersebut 

dipasarkan oleh lebih dari 6.000 tenaga penjual berpengalaman dan profesional melalui beragam jalur distribusi 

seperti keagenan, Bancassurance dan Corporate Solutions (Pension & Employee Benefits).

Keunggulan dan kinerja AIA di Indonesia juga dibuktikan dengan banyaknya penghargaan yang diterima di bidang 

industri asuransi jiwa di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir.

Tentang AIA Group

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 dan cabang yang beroperasi di 18 pasar di Asia Pasifik, yaitu 

Hong Kong, Thailand, Singapura, Malaysia, Tiongkok, Korea, Filipina, Australia, Indonesia, Taiwan, Vietnam, 

Selandia Baru, Makau, Brunei, Kamboja, Myanmar memiliki 99 persen saham anak perusahaan di Sri Lanka, dan 

49 persen kepemilikan saham usaha patungan di India.

Bisnis yang kini dikenal dengan nama AIA, pertama kali didirikan di Shanghai hampir satu abad yang lalu pada 1919. 

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 US$ 284 miliar pada 31 Desember 2019.

AIA memenuhi kebutuhan individu atas tabungan jangka panjang dan perlindungan dengan menawarkan produk dan 

layanan yang lengkap termasuk asuransi jiwa, asuransi kecelakaan dan asuransi kesehatan dan tabungan rencana. 

Selain itu, AIA juga menyediakan program kesejahteraan karyawan, asuransi jiwa kredit dan program pensiun bagi 

nasabah korporasi. Melalui jaringan keagenan, mitra dan karyawan di seluruh Asia-Pasifik, AIA melayani lebih dari 36 

juta polis individu dan lebih dari 16 juta peserta pemegang polis kumpulan.

AIA Group Limited tercatat di Main Board of The Stock Exchange of Hong Kong Limited dengan kode saham 

“1299” dan tercatat di American Depositary Receipts (Level 1) yang diperdagangkan di pasar OTC (dengan 

simbol ticker: “AAGIY”).

Catatan Penting Untuk Diperhatikan:

Produk asuransi yang ditawarkan merupakan produk PT AIA FINANCIAL, rekanan Citibank. Produk ini BUKAN 

tabungan, BUKAN deposito, BUKAN kewajiban dan TIDAK dijamin oleh Citibank N.A (“Citibank”), Citigroup atau 

afiliasi-afiliasinya. Produk asuransi ini tidak termasuk dalam cakupan program penjaminan Lembaga Penjamin 

Simpanan (LPS). Produk yang ditawarkan dan Penggunaan logo Citibank adalah atas dasar persetujuan Citibank dan 

sebagai wujud kerjasama pemasaran dengan model bisnis referensi produk antara Citibank dengan PT AIA FINANCIAL 

dan tidak dapat diartikan bahwa produk asuransi ini merupakan produk Citibank. 

Pemegang Polis akan terekspos terhadap risiko perubahan kondisi ekonomi dan politik, risiko kredit, dan risiko 

pembatalan dari PT AIA FINANCIAL. yang berarti bahwa Polis asuransi mengandung risiko dimana terdapat 

kemungkinan PT AIA FINANCIAL tidak mampu untuk membayar sejumlah nilai uang yang jatuh tempo sebagaimana 

tercantum dalam Polis asuransi, yang mengakibatkan terdapat risiko kehilangan atas sebagian atau seluruh nilai 

pertanggungan dan nilai-nilai lainnya sebagaimana tercantum dalam Polis asuransi. 

Rincian manfaat, syarat dan ketentuan terdapat dalam Polis asuransi yang diterbitkan oleh PT AIA FINANCIAL. 

Citibank tidak bertanggung jawab atas isi dari Polis asuransi yang diterbitkan oleh PT AIA FINANCIAL terkait dengan 

produk asuransi. Pembeli produk asuransi wajib membaca dan tunduk pada syarat dan ketentuan sebagaimana 

tercantum dalam Polis asuransi. 

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 lebih lengkap mengenai daftar pengecualian manfaat ini. 

Jika Anda ragu, Anda sebaiknya berkonsultasi dengan orang yang ahli di bidangnya. Namun apabila Anda memilih 

untuk tidak melakukannya, maka Anda bertanggung jawab penuh dalam memastikan bahwa produk ini telah sesuai 

dengan kebutuhan dan tujuan asuransi Anda. 

Produk asuransi adalah produk yang membutuhkan komitmen jangka panjang. Pengakhiran asuransi sebelum 

waktunya dapat menimbulkan biaya yang tinggi dan nilai penebusan yang akan diterima dapat menjadi lebih kecil dari 

total Premi yang telah dibayarkan. 

Citibank, Citigroup, Inc., afiliasi-afiliasinya dan karyawan Citibank tidak dalam kapasitas untuk menyediakan/ 

memberikan pendapat hukum atau perpajakan kepada wajib pajak di luar Citibank, Citigroup, Inc. dan 

afiliasi-afiliasinya. Dokumen ini tidak dimaksudkan untuk digunakan, dan tidak dapat digunakan oleh setiap wajib pajak 

tersebut untuk tujuan menghindari denda pajak. Manfaat perpajakan tunduk/berdasarkan pada peraturan perpajakan 

dan perubahannya. Setiap wajib pajak harus meminta saran berdasarkan pada keadaan tertentu dari wajib pajak 

kepada penasehat perpajakan yang independen. 

Produk asuransi yang ditawarkan melalui kerjasama pemasaran antara Citibank dengan Perusahaan Asuransi 

telah dilaporkan dan/atau memperoleh surat penegasan dan/atau persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan dan 

otoritas terkait. 

Untuk informasi lebih lanjut, klik www.citibank.co.id/AIASimplyLove

Citibank adalah merek layanan Citigroup Inc. atau Citibank N.A., digunakan dan terdaftar di seluruh dunia. Citibank N.A., 
Indonesia adalah bank yang telah memiliki izin usaha, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Pembayaran Manfaat

Manfaat tahunan dijamin dan manfaat tahunan tidak dijamin (jika ada) dapat diambil atau diakumulasikan 

dengan pilihan:

a. Transfer otomatis ke rekening berdasarkan persetujuan Pemegang Polis melalui Formulir Pembayaran

Manfaat Tahunan Dijamin dan Manfaat Tahunan Tidak Dijamin yang dikirimkan kepada Penanggung, atau;

b. Akumulasi dengan tingkat bunga yang besarnya sesuai dengan kebijakan Penanggung. Dalam hal manfaat 

tahunan dijamin dan manfaat tahunan tidak dijamin diakumulasikan, dana dapat diambil dengan

melengkapi dokumen yang diperlukan sebagaimana tercantum dalam ketentuan Polis.

Masa Mempelajari Polis

30 (tiga puluh) hari kalender sejak Tanggal Berlaku Polis.

Pengecualian

• Manfaat meninggal tidak akan dibayarkan jika tertanggung meninggal karena virus HIV, tindak kejahatan

asuransi, melukai diri dengan sengaja atau bunuh diri, terlibat perkelahian, atau terlibat dalam perang baik 

secara langsung maupun tidak langsung.

• Manfaat pembebasan Premi tidak akan dibayarkan jika Tertanggung menderita Cacat Tetap Total karena

Kondisi yang Sudah Ada Sebelumnya, terdiagnosis AIDS, AIDS Related Complex atau terinfeksi HIV, atau

mempersiapkan diri/berpartisipasi dalam perlombaan ketangkasan, kecepatan, dan sebagainya dengan

kendaraan bermotor baik di darat, air, maupun udara.

Premi

Premi yang Anda bayarkan sudah memperhitungkan komponen biaya-biaya dan/atau komisi yang diberikan 
oleh PT AIA FINANCIAL sebagai perusahaan asuransi mitra bank kepada Citibank N.A dalam rangka 
kerjasama bancassurance.

Risiko

Produk asuransi memiliki risiko, termasuk namun tidak terbatas pada risiko perubahan kondisi ekonomi dan 
politik, risiko kredit, dan risiko pembatalan.

Prosedur Klaim: 

Pengajuan Klaim
ke Kantor AIA 

Pemeriksaan
kelengkapan

dokumen

Pemberitahuan melalui
SMS bahwa dokumen 

sudah diterima

Analisa klaim
dan keputusan klaim

Pembayaran klaim
oleh AIA

Penerimaan klaim
oleh nasabah



40 5150 70Umur
Tertanggung

Masa Pembayaran Premi

Manfaat 
tahunan dijamin 

70% UP* x 20
+

manfaat tahunan 
tidak dijamin (jika ada)

Premi yang dibayarkan

Rp 100jt/tahun
 

 

Manfaat akhir 
Polis dijamin 

250% UP*
+ 

Bonus akhir Polis 
(jika ada)

Saat masuk di usia pensiun, 

satu hal yang pasti diinginkan 

setiap orang adalah menikmati 

hasil usaha dari sepanjang 

masa kerja dengan rasa tenang.

Namun tak banyak yang 

mempersiapkannya dengan 

baik sehingga berdampak pada 

hari tua yang masih terbebani 

banyak biaya.

Wujud Cinta untuk 
Setiap Harapan dan 
Rencana di Hari Tua

AIA 
Simply 
Love

Manfaat AIA Simply Love dalam 
Perencanaan Dana Pensiun

Bp. Brama (40 tahun) membeli produk AIA Simply Love dengan rincian:

Catatan:

1. Manfaat tahunan tidak dijamin (jika ada) dan bonus akhir Polis (jika ada) dapat bernilai lebih rendah atau lebih tinggi dari nilai yang tercantum 

di atas, serta tidak dijamin oleh PT AIA FINANCIAL.

2. Ilustrasi ini bukan merupakan perjanjian asuransi maupun bagian dari Polis. Hak dan kewajiban Pemegang Polis/Tertanggung dan Ketentuan 

mengenai produk tercantum dalam Polis. Ilustrasi lebih lengkap tentang produk tercantum dalam dokumen Ringkasan Informasi Produk dan 

Layanan Personal.

Faktanya, 9 dari 10 orang khawatir 
tidak memiliki dana cukup untuk 
hidup nyaman setelah pensiun.

*Sumber: ekonomi.kompas.com, Sebagian Besar Orang Indonesia Tak Siap Finansial Untuk Pensiun?, Februari 2019

Sebagian dari kita bahkan berharap anak dapat 
membantu biaya hidup kita di masa pensiun.

Sandwich generation tercipta karena kegagalan generasi sebelumnya dalam merencanakan 
keuangan. Hasilnya, seseorang harus memenuhi kebutuhan orang tua, diri sendiri, pasangan, dan 
anaknya. Jika Anda mengandalkan anak untuk menopang masa pensiun, Anda turut menciptakan 
Sandwich Generation.

Masa Pembayaran Tunai Dijamin: 

20 tahun
Masa Asuransi: 

30 tahun 

Premi Dasar Tahunan:

Rp100.000.000,-
Masa Pembayaran Premi:

10 tahun

Ilustrasi Manfaat5

Manfaat 
Asuransi

Akhir Tahun Polis 
ke-11 s/d Akhir 

Tahun Polis ke-30

Akhir Tahun 
Polis ke-30

Total Manfaat 
Asuransi

Manfaat 
Tahunan Dijamin

70% x 

Rp 100.000.000,- x 20
Rp 1.400.000.000,--

Manfaat Akhir
Polis Dijamin

- Rp 250.000.000,-
250% x 

Rp 100.000.000,-

Total Manfaat Dijamin Rp 1.650.000.000,-

Manfaat Tahunan 
Tidak Dijamin (jika ada)

Rp 20.000.000,- x 20 Rp 400.000.000,--

Bonus Akhir Polis 
(jika ada)

- Rp 250.000.000,-Rp 250.000.000,-

Total Manfaat Tidak Dijamin Rp 650.000.000,-

Apabila Pak Brama hidup hingga akhir Masa Asuransi, maka 
Manfaat Asuransi yang diterima sebagai berikut:

Total Manfaat Asuransi yang dibayarkan adalah: 

Rp 1.650.000.000,- + Rp 650.000.000,- = Rp 2.300.000.000,-

Ketentuan Produk
Min Usia Masuk

• Tertanggung : 1 bulan - 70 tahun 

• Pemegang Polis : 18 – 70 tahun

Mata Uang

Rupiah (Rp) dan US Dollar (USD).

Polis USD Minimal USD 3,600 / tahun

Polis Rupiah Minimal Rp24.000.000,- / tahun

Mata Uang Polis Premi Dasar

Minimal Premi

Kemudahan AIA Simply Love

* Untuk Maksimal total Premi Rp5 miliar atau USD 600,000, berlaku untuk Polis Dasar dan tanpa manfaat Asuransi Tambahan Payor Benefit.

*UP = jumlah premi tahunan yang dibayarkan 

Asuransi Tambahan Payor Benefit (opsional)

yang memberikan manfaat pembebasan Premi apabila Pemegang Polis meninggal 

atau menderita Cacat Tetap Total. Asuransi Tambahan ini dapat ditambahkan 

apabila Tertanggung tidak sama dengan Pemegang Polis.

1

Tahun Polis ke-

2 110%

100%

Persentase (%) Premi yang sudah dibayarkan

1Syarat dan ketentuan diatur selengkapnya dalam Polis.
2Selama Masa Pembayaran Manfaat Tahunan Dijamin.
3Manfaat ini berlaku apabila Tertanggung sama dengan Pemegang Polis  dengan umur masuk ≤60 tahun.

3. Manfaat meninggal dijamin, 
• Persentase (%) Premi yang sudah dibayarkan dikurangi manfaat tahunan dijamin 

yang sudah dibayarkan atau Nilai Tunai (mana yang lebih besar).

4. Manfaat akhir Polis dibayarkan jika Tertanggung masih hidup 
hingga akhir Masa Asuransi dan Polis masih berlaku.

5. Manfaat pembebasan Premi3 jika Tertanggung menderita 
Cacat Tetap Total dalam Masa Pembayaran Premi dan 
Polis masih berlaku.

1. Manfaat pembayaran tunai dijamin, berupa: 
• Manfaat tahunan dijamin dibayarkan setiap tahun setelah periode Masa 

Pembayaran Premi berakhir2.

2. Manfaat tambahan tidak dijamin (jika ada) berupa manfaat 
tahunan tidak dijamin dan bonus akhir Polis yang ditetapkan 
sesuai dengan kebijakan AIA, tergantung pada kinerja investasi 
dan operasional.

• Manfaat akhir Polis dijamin dibayarkan di akhir Masa Asuransi.

Hingga 130% Premi Dasar Tahunan (IDR) atau 100% Premi Dasar Tahunan (USD)

Hingga 500% Premi Dasar Tahunan (IDR) atau 400% Premi Dasar Tahunan (USD)

PENGAJUAN APLIKASI 
TANPA PENGECEKAN 
MEDIS DAN PERTANYAAN 
RIWAYAT MEDIS*

MASA PEMBAYARAN 
PREMI FLEKSIBEL

5 | 10 | 15 | 20 tahun




