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Perlindungan Kesehatan Terbaik Hingga Ke Mancanegara
• Premier Hospital & Surgical Plus (IDR&USD), perlindungan asuransi kesehatan

komprehensif dengan Manfaat Rawat Inap, Manfaat Tindakan Bedah, Manfaat Medis, dan
Manfaat Rawat Jalan kelas satu di seluruh dunia, termasuk fasilitas cashless di Indonesia,
Malaysia dan Singapura.

• Premier Hospital & Surgical (IDR), perlindungan asuransi kesehatan komprehensif
premier dengan Manfaat Rawat Inap, Manfaat Tindakan Bedah, Manfaat Medis, dan
Manfaat Rawat Jalan. Terdapat pula Asuransi Tambahan Pilihan berupa Manfaat Melahirkan,
Wellness dan Gigi yang dapat ditambahkan sesuai dengan kebutuhan nasabah.

• Hospital & Surgical Plus (IDR), perlindungan kesehatan lengkap dengan biaya
asuransi kompetitif.

• Hospital Income (IDR), manfaat santunan tunai harian apabila menjalani rawat inap di
rumah sakit.

Perlindungan Terhadap Penyakit Kritis Sedini Mungkin
• Critical Illness (IDR & USD), santunan Penyakit Kritis atau meninggal dunia sebesar

100% UP Critical Illness.
• Severity Critical Illness (IDR) , santunan Penyakit Kritis yang akan dibayarkan mulai

tahap awal terdiagnosa Penyakit Kritis dengan manfaat hingga 200% UP Severity CI.
• Multiple Critical Illness (IDR), santunan Penyakit Kritis yang dibayarkan sampai tiga

kali Penyakit Kritis dengan manfaat hingga 350% UP Multiple CI.
• Critical Illness 7 (IDR), santunan Penyakit Kritis terhadap 7 jenis Penyakit Kritis

dengan manfaat sebesar 100% UP CI 7.
• Critical Illness 33 (IDR), santunan Penyakit Kritis terhadap 33 jenis Penyakit Kritis

dengan manfaat sebesar 100% UP CI 33.

Perlindungan Komprehensif Cacat Tetap Total/ Jiwa dan Manfaat Pembebasan Premi
• Personal Accident (IDR&USD), santunan tambahan meninggal akibat Kecelakaan
• Payor Term (IDR), santunan meninggal jika Pemegang Polis meninggal untuk

Tertanggung anak
• Waiver of Premium (TPD+CI) (IDR&USD), pembebasan Premi bila terjadi risiko

Cacat Tetap Total atau terdiagnosa Penyakit Kritis pada Tertanggung.
• Spouse Waiver (TPD+CI) (IDR&USD), pembebasan Premi apabila Pemegang Polis

(suami/istri Tertanggung) meninggal, mengalami Cacat Tetap Total atau terdiagnosa
Penyakit Kritis.

• Payor Waiver (TPD+CI) (IDR& USD), pembebasan Premi apabila Pemegang Polis
(orang tua/kakek/nenek Tertanggung) meninggal, mengalami Cacat Tetap Total
atau terdiagnosa Penyakit Kritis.

“Saat kebersamaan 
keluarga itu datang, 
kebahagiaan lain pun 
mengikutinya”

Masa Mempelajari Polis (Free Look Period)
• Pembatalan dalam Free Look Period untuk produk PRIME-LINK OPTIMUM PROTECTION adalah 14 hari 

kalender sejak tanggal penerbitan Polis. Selama Free Look Period, Dana Investasi dari Premi Dasar dan 
Premi Top-Up, jika ada, akan dialokasikan pada jenis investasi yang dipilih oleh PT AIA FINANCIAL, dalam 
hal ini ditempatkan pada jenis investasi IDR Money Market. Jika Polis dibatalkan selama Free Look Period 
oleh Pemegang Polis, maka PT AIA FINANCIAL akan mengembalikan Premi setelah dikurangi dengan 
Biaya Administrasi Free Look (terdiri dari biaya penerbitan Polis & biaya pemeriksaan kesehatan, jika ada). 
Setelah Free Look Period berakhir, maka seluruh Dana Investasi dari Premi Dasar dan Premi Top-Up, jika 
ada, berikut hasilnya, jika ada, akan dialokasikan sesuai dengan jenis investasi yang dipilih oleh Pemegang 
Polis, sebagaimana dinyatakan dalam Surat Pengajuan Asuransi Jiwa.

• Jika Polis dibatalkan oleh Pemegang Polis dalam jangka waktu 15-30 hari kalender sejak tanggal 
diterbitkannya Polis, maka PT AIA FINANCIAL akan mengembalikan Nilai Akun yang terbentuk, Biaya 
Akuisisi, Biaya Top Up, Biaya Penebusan Polis, Biaya Administrasi, Biaya Asuransi dan Biaya Pemeliharaan 
yang telah dikenakan.

RISIKO INVESTASI
RISIKO LIKUIDITAS
Nilai penarikan (sebagian/seluruhnya) tergantung kepada likuiditas dari portfolio dan jumlah penarikan. 
Jika penarikan dilakukan secara bersamaan, oleh hampir sebagian besar atau seluruh Pemegang Unit 
Penyertaan sehingga tidak tersedia likuiditas di pasar, maka hal ini dapat mengakibatkan turunnya Nilai 
Aktiva Bersih karena efek dalam portofolio harus segera dijual ke pasar dalam jumlah yang besar secara 
bersamaan, sehingga dapat mengakibatkan penurunan nilai efek pada portofolio.

RISIKO PASAR/RISIKO BERKURANGNYA HARGA UNIT PENYERTAAN
Risiko penurunan harga efek investasi akibat pergerakan harga pasar dapat mengurangi Nilai Aktiva 
Bersih per Unit Penyertaan.

RISIKO PERUBAHAN KONDISI EKONOMI DAN POLITIK
Perubahan kondisi ekonomi dan stabilitas politik di Indonesia dapat mempengaruhi kinerja 
perusahaan-perusahaan, baik yang tercatat pada bursa efek maupun perusahaan yang menerbitkan 
instrumen pasar uang dan pasar modal, yang pada akhirnya mempengaruhi nilai efek yang diterbitkan 
perusahaan tersebut. Perubahan tingkat bunga, fluktuasi nilai tukar serta perubahan 
perundang-undangan dan peraturan pemerintah di bidang keuangan, pasar modal, pasar uang, 
perbankan dan/atau perpajakan dapat mempengaruhi kinerja investasi.

RISIKO KREDIT
Pemegang Polis akan terekspos pada Risiko Kredit PT. AIA FINANCIAL sebagai penyeleksi risiko dari 
produk Asuransi. Risiko kredit berkaitan dengan kemampuan membayar kewajiban PT. AIA FINANCIAL 
terhadap nasabahnya. PT. AIA FINANCIAL telah berhasil mempertahankan kinerjanya untuk melebihi 
minimum kecukupan modal yang ditentukan oleh Pemerintah.

RISIKO PEMBATALAN
Penarikan dana sebagian tidak diperkenankan sampai periode tertentu. Jika penebusan polis terjadi 
sebelum tanggal jatuh tempo, nasabah akan menerima pengembalian dalam bentuk Nilai Tebus. Nilai 
Tebus dihitung berdasarkan perhitungan jumlah Unit yang telah terbentuk dengan Harga Unit yang 
berlaku, setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang berlaku.

RISIKO PAJAK
Kecuali ditentukan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, transaksi penarikan 
atau penebusan Polis akan dikenakan Pajak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

RISIKO AKUNTABILITAS DANA KELOLAAN
Risiko yang berhubungan dengan kelalaian pihak ketiga seperti perantara perdagangan efek (broker), 
agen penjualan, bank kustodi (custodian), manajer investasi (fund manager) dan situasi force majeure 
(termasuk namun tidak terbatas pada bencana alam, kebakaran, kerusuhan dan lain-lain).

RISIKO NILAI TUKAR
Untuk produk asuransi yang menggunakan mata uang asing, Premi dan manfaat yang akan dibayarkan 
akan menggunakan mata uang asing yang bersangkutan. Besaran manfaat Polis yang dibayarkan dalam 
mata uang asing akan tergantung pada nilai tukar yang berlaku pada saat itu dan memiliki kemungkinan 
perbedaan nilai tukar yang tinggi. Produk asuransi jiwa dalam mata uang asing akan bergantung pada 
fluktuasi nilai tukar, yang dapat memberikan potensi dan risiko. 

CATATAN PENTING UNTUK DIPERHATIKAN:
PRIME-LINK OPTIMUM PROTECTION memiliki risiko investasi. Nasabah wajib membaca dan 
mengerti produk asuransi dengan elemen investasi yang disediakan oleh PT. AIA FINANCIAL 
sebelum memutuskan membeli produk PRIME-LINK OPTIMUM PROTECTION. PRIME-LINK 
OPTIMUM PROTECTION merupakan produk asuransi dari PT. AIA FINANCIAL. PRIME-LINK 
OPTIMUM PROTECTION merupakan produk asuransi unit link. Produk ini BUKAN tabungan, 
BUKAN deposito berjangka, BUKAN kewajiban dan TIDAK dijamin oleh Citibank, N.A. (”Citibank”), 
Citigroup atau afiliasiafiliasinya. Referensi dari Citibank merupakan bagian dari kerjasama 
antara Citibank, N.A. dan PT. AIA FINANCIAL dalam produk PRIME-LINK OPTIMUM PROTECTION. 
Produk asuransi ini bukan merupakan produk Citibank.

Produk asuransi ini tidak dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Investasi dalam 
produk PRIME-LINK OPTIMUM PROTECTION memiliki risiko investasi di masa depan, termasuk 
potensi hilangnya sebagian atau seluruh modal. Nasabah wajib memahami bahwa kinerja masa 
lalu bukan indikator atau jaminan perkembangan di masa depan. Nilai investasi dapat naik atau 
turun sesuai fluktuasi Nilai Aset Bersih (NAB).

Investor akan terekspos terhadap risiko kredit dari PT. AIA FINANCIAL. Ini berarti bahwa Polis 
asuransi mengandung risiko dimana terdapat kemungkinan PT. AIA FINANCIAL tidak mampu 
untuk membayar sejumlah nilai uang yang jatuh tempo sebagaimana tercantum pada polis.  
Dalam hal ini, seluruh atau sebagian nilai pertanggungan dan nilai-nilai lainnya sebagaimana 
tercantum dalam Polis dapat berisiko hilang seluruh atau sebagian.  

Rincian manfaat, syarat dan ketentuan terdapat dalam Polis PRIME-LINK OPTIMUM 
PROTECTION  yang diterbitkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Citibank tidak bertanggung jawab atas isi 
dari Polis yang diterbitkan oleh PT. AIA FINANCIAL terkait dengan produk PRIME-LINK OPTIMUM 
PROTECTION. Pembeli produk asuransi PRIME-LINK OPTIMUM PROTECTION wajib membaca 
dan tunduk pada syarat dan ketentuan sebagaimana  tercantum dalam polis PRIME-LINK 
OPTIMUM PROTECTION.

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.

PRIME-LINK OPTIMUM PROTECTION 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.

PRIME-LINK OPTIMUM PROTECTION yang ditawarkan melalui kerjasama pemasaran antara 
Citibank dengan PT. AIA FINANCIAL telah dilaporkan dan/atau memperoleh surat penegasan 
dan/atau persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas terkait sesuai dengan 
perundang-undangan yang berlaku.

Citibank N.A., Indonesia adalah bank yang telah memiliki izin usaha, berizin dan diawasi oleh 
Otoritas Jasa Keuangan.

Brosur/dokumen ini hanya menggambarkan informasi secara umum dan bukan merupakan 
Polis, penjelasan Manfaat dan ketentuan detail mengacu pada Ketentuan Polis PRIME-LINK 
OPTIMUM PROTECTION. PT AIA FINANCIAL

AIA Central
Jl. Jend. Sudirman Kav. 48A
Jakarta Selatan 12930, Indonesia
AIA Customer Care Line : 1500 980

aia-financial.co.id

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.

PRIME-LINK OPTIMUM PROTECTION
Memilih asuransi jiwa yang maksimal merupakan langkah tepat untuk melindungi 
Anda dari berbagai risiko sehingga dapat menjalani kegiatan Anda dengan tenang 
dan terwujud kehidupan masa kini yang lebih baik. Namun, sudahkan Anda 
mempersiapkan masa depan Anda dan keluarga? Melalui investasi yang tepat dan 
fleksibel, masa depan pun lebih terjamin.

PRIME-LINK OPTIMUM PROTECTION membantu Anda untuk memberikan proteksi 
maksimal dan investasi optimal sesuai keinginan Anda dengan manfaat yang dapat 
dinikmati oleh Anda dan keluarga.

Keunggulan
Investasi Optimal
Manfaat Investasi yang optimal karena 30% dari Premi Dasar yang Anda bayarkan di Tahun Polis 
pertama dan 100% dari Premi Dasar yang Anda bayarkan sejak Tahun Polis ke dua dan seterusnya 
akan langsung diinvestasikan ke dalam jenis investasi yang Anda pilih.

Fleksibel
• Bebas memilih jenis investasi dan alokasi dana investasi, penarikan dan penambahan dana 

investasi.
• Bebas menentukan sendiri besarnya Uang Pertanggungan sesuai dengan kebutuhan proteksi.

Loyalty Bonus
Bagi Anda yang setia melakukan pembayaran Premi Dasar sampai dengan Tahun Premi ke-12, 
akan mendapatkan Loyalty Bonus yang langsung diakumulasikan ke dalam Manfaat Investasi Anda.

No Lapse Guarantee (NLG)
Polis Anda akan tetap berlaku selama 7 Tahun Polis pertama, walaupun Nilai Akun Premi Dasar 
tidak mencukupi untuk membayar biaya-biaya yang timbul.

Perlindungan Lengkap
Tersedia berbagai Asuransi Tambahan yang dapat Anda pilih sesuai kebutuhan Anda.

Tahun Premi ke- Loyalty Bonus

10
11
12

15% dari Premi Dasar Tahunan
25% dari Premi Dasar Tahunan
35% dari Premi Dasar Tahunan

Manfaat Asuransi1

1. Manfaat Meninggal
Perlindungan jiwa hingga umur 99 tahun sebesar 100% Uang Pertanggungan (UP).
2. Manfaat Tambahan Meninggal

• Manfaat maksimal sebesar 200% UP jika terjadi risiko meninggal akibat kecelakaan hingga 
umur 70 tahun.

• Manfaat maksimal sebesar 300% UP jika terjadi risiko meninggal akibat kecelakaan dalam 
Transportasi Umum hingga umur 70 tahun.

3. Manfaat Investasi2

Sebesar Nilai Akun yang terbentuk dari Premi Dasar dan Top-Up (jika ada) yang 
diinvestasikan.

Pilihan Asuransi Tambahan3

 
 

 
 
 
 
 
 

 

Manfaat Penyakit Kritis (Severity CI) hingga Rp1,5miliar  
 

Manfaat Meninggal Rp 1Miliar

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Manfaat Penyakit Kritis (Severity CI) hingga Rp 1,5Miliar
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

Perlindungan kesehatan terbaik hingga Rp 3Miliar/tahun (Premier Hospital& Surgical Plus, Plan 88 - Silver) 

±Rp1,71 Miliar 

±Rp 86Miliar

Umur
Tertanggung

±Rp 6,98Miliar
 

Manfaat Investasi
(dalam Rupiah)

 

Manfaat Tambahan Meninggal Akibat Kecelakaan dan/atau Akibat
Kecelakaan dalam Transportasi Umum hingga Rp500 Juta

 
 

 
 
Bebas Premi Dasar apabila mengalami Risiko Cacat Tetap
Total atau terdiagnosa Penyakit Kritis  
 

 

 

 

 

 

 
 
Loyalty Bonus hingga 75%
Premi Dasar tahunan 
 

Manfaat Meninggal
Rp1,5miliar

No Lapse
Guarantee  

Manfaat 
Meninggal
Rp1,5milia
r

Manfaat Proteksi 

Manfaat Meninggal Rp.1,25 Milyar

35 42 45-47 55 65 70 75 80 99

Ilustrasi Manfaat 

Yulia
(35 tahun,
tidak merokok)

Yulia ingin memastikan proteksi dirinya di hari tua nanti, serta masa 
depan cerah bagi keluarganya tercinta apabila sesuatu tak terduga terjadi 
padanya. Ia membeli PRIME-LINK OPTIMUM PROTECTION yang 
menyediakan perlindungan lengkap melalui Asuransi Tambahan dengan 
rincian pertanggungan:

• Premi Dasar Rp 50.000.000 per tahun.
• Uang Pertanggungan (UP) Rp1.000.000.000,-.
• Asuransi Tambahan: Premier Hospital&Surgical Plus (Plan 88 - Silver), 

UP Severity CI (Plan 80) Rp 300 juta dan Waiver of Premium (TPD+CI).
• Alokasi Dana 100% IDR Equity Fund.

Manfaat Asuransi PRIME-LINK OPTIMUM PROTECTION yang akan Yulia 
dapatkan adalah sebagai berikut:

Manfaat Penyakit Kritis (Severity CI) hingga Rp 300 Juta

Catatan:
• Asumsi tingkat investasi untuk IDR Equity Fund 10% per tahun tanpa Cuti Premi dan tidak pernah melakukan penarikan 

Akun sebelumnya.
• Pertumbuhan Manfaat Investasi di atas merupakan ilustrasi dan tidak dijamin. Tingkat investasi dan pertumbuhan Manfaat 

Investasi dapat lebih tinggi atau lebih rendah bergantung pada jenis investasi yang dipilih oleh Pemegang Polis dan tidak terlepas 
dari risiko investasi. Manfaat Investasi yang terbentuk dapat lebih besar atau lebih kecil dari Premi yang diinvestasikan. 
Pertumbuhan Manfaat investasi tergantung kepada Nilai Unit yang terbentuk dan tidak dijamin.

• Ilustrasi ini tidak mengikat dan bukan merupakan perjanjian asuransi dan bukan merupakan bagian dari Polis. Hak dan 
kewajiban sebagai pemegang Polis/tertanggung dan ketentuan mengenai produk ini tercantum dalam Polis. 

Catatan:
1 Ketentuan Manfaat Asuransi diatur selengkapnya di dalam Polis. Permintaan pembayaran Manfaat Asuransi (klaim) dilakukan 

oleh nasabah kepada PT AIA FINANCIAL selaku Penanggung.
2 Nilai Akun adalah Nilai dari total Unit yang terbentuk pada suatu saat tertentu, yang terdiri dari Nilai Akun Premi Dasar dan Top 

Up, jika ada.
3 Pilihan Asuransi Tambahan disesuaikan berdasarkan jenis Mata Uang Polis yang dipilih. Nasabah dapat memilih salah satu atau 

lebih Asuransi Tambahan di atas dengan pengenaan Biaya Asuransi Tambahan yang dipotong pada Nilai Akun sebagaimana 
diatur dalam Polis.

4. Premi yang Anda bayarkan sudah memperhitungkan Biaya Akuisisi, Biaya Administrasi, Biaya Pengeloaan Investasi, Biaya 
Asuransi, Biaya Pemeliharaan, Biaya Top-Up, Biaya Pengalihan, Biaya Penebusan Polis, Biaya Administrasi Free Look 
dan/atau komisi yang diberikan oleh PT AIA FINANCIAL sebagai perusahaan asuransi mitra Bank kepada Citibank dalam 
rangka bancassurance.
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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, program pesangon, dan program Dana Pensiun (DPLK). 
Produk-produk tersebut dipasarkan oleh lebih dari 10.000 tenaga penjual berpengalaman dan 
profesional melalui beragam jalur distribusi seperti Agency, 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 Grup
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, Cina, 
Korea, Filipina, Australia, Indonesia, Taiwan, Vietnam, Selandia Baru, Macau, Brunei, memiliki 97 
persen saham anak perusahaan di Sri Lanka, 49 persen kepemilikan saham usaha patungan di 
India, dan kantor perwakilan di Myanmar dan Kamboja.

Bisnis yang kini dikenal dengan nama AIA, pertama kali didirikan di Shanghai hampir satu abad 
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 
asset sebesar USD181 miliar per 31 Mei 2016.

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 dan karyawan di seluruh Asia Pasifik, AIA melayani lebih dari 29 juta 
polis individu dan lebih dari 16 juta peserta pemegang polis kumpulan.

AIA Group Limited tercatat di Main Board of The Stock Exchange Hong Kong dengan kode saham 
“1299” dan tercatat di American Depositary Receipts (Level 1) yang diperdagangkan di pasar OTC 
(dengan symbol ticker: “AAGIY”).

Biaya Pengalihan Dana Investasi dikenakan atas dana yang dialihkan sebesar 0,5% dari dana 
yang dialihkan atau minimal IDR25.000 (Polis Rupiah) atau USD2,50 (Polis USD) per 
transaksi. Bebas biaya pengalihan untuk 1 (satu) transaksi pengalihan pertama setiap 
tahunnya.

• Biaya Pemeliharaan sebesar 3,5% (Polis Rupiah) atau 3,0% (Polis USD) per tahun dari
Nilai Akun Premi Dasar dikenakan hanya selama 7 Tahun Polis pertama.

• Biaya Penebusan Polis akan dikenakan berdasarkan tabel dibawah:

•

• Biaya Asuransi mulai berlaku sejak Tanggal Berlaku Polis dan besarnya tergantung umur 
dan Uang Pertanggungan.

• Biaya Administrasi bulanan:

• Biaya Top-Up: 3% dari Premi Top-Up.
• Biaya Pengelolaan Investasi: 

Pilihan Mata Uang
Rupiah (IDR) dan US Dollar (USD)

Umur Masuk

Umur Masuk Tertanggung Umur Masuk Pemegang Polis

1 bulan-70 tahun Minimal 18 tahun

Tahunan
6 Bulanan
3 Bulanan
Bulanan

1.500.000
3.000.000

750.000
250.000

300

Jenis Investasi Biaya Pengelolaan Investasi (per tahun)

IDR Prime Equity Fund

IDR Prime Fixed Income Fund

USD Fixed Income Fund

IDR Equity Fund

0,60%

2,10%

1,65%

1,45%

1,00%

IDR Balanced Fund

Premi Dasar

Biaya-biaya4

• Biaya Akuisisi:

Tahun Polis ke-1

Tahun Polis ke-2 dan seterusnya

70% dari Premi Dasar Tahunan.

0% dari Premi Dasar Tahunan.

150
75
25

Tahun Polis

≤ 10 tahun

> 10 tahun

27.500

15.000

5

3

Biaya Administrasi (Rupiah) Biaya Administrasi (USD)

Periode Pembayaran Premi

 Biaya Penebusan Polis
(% dari Nilai Akun Premi Dasar)

Tahun Polis

Rupiah (IDR) US Dollar (USD)

95% 90% 70%  50% 30% 10% 5% 0%

1 2 3 4 5 6 7 ≥8

≥8

• Biaya Cuti Premi Otomatis akan dikenakan berdasarkan tabel dibawah:

Biaya Cuti Premi Otomatis
(% dari Premi Dasar Tertunggak)

Tahun Polis 1 - 5

10%

6

5% 0%

7

Tidak diperbolehkan
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USD Fixed Income Fund

IDR Equity Fund merupakan pilihan investasi yang dikelola dengan tujuan untuk memperoleh tingkat 
pertumbuhan jangka panjang yang tinggi sejalan dengan tingkat risiko yang juga tinggi melalui investasi langsung 
pada saham perusahaan-perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI).

IDR Equity Fund dikelola secara internal oleh Tim Investasi PT AIA FINANCIAL dan dialokasikan secara langsung 
kepada instrumen pasar saham pilihan dengan komposisi berkisar antara 80-100%  dari total dana kelolaan dan 
alokasi pada instrumen pasar uang maksimal sebesar 20%.

IDR Balanced Fund merupakan pilihan investasi yang dikelola dengan tujuan untuk memperoleh tingkat 
pertumbuhan jangka panjang yang cukup tinggi sejalan dengan tingkat risiko yang juga cukup tinggi di saham 
perusahaan-perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan fleksibilitas tambahan untuk dapat 
menambahkan alokasi pada instrumen pendapatan tetap ke dalam portfolionya sesuai dengan kondisi pasar yang 
tengah terjadi. 

IDR Balanced Fund dikelola secara internal oleh Tim Investasi PT AIA FINANCIAL dengan alokasi yang dinamis di 
instrumen pasar saham dengan komposisi maksimal mencapai 80% dari total dana kelolaan, instrumen 
pendapatan tetap dengan komposisi maksimal mencapai 80% dan alokasi pada instrumen pasar uang maksimal 
sebesar 20%. 

USD Fixed Income Fund merupakan pilihan investasi yang dikelola dengan tujuan untuk memperoleh kinerja 
investasi yang menarik melalui investasi yang strategis dan selektif pada instrumen pendapatan tetap bermata 
uang US Dollar dengan toleransi risiko moderat.

USD Fixed Income Fund dikelola secara internal oleh Tim Investasi PT. AIA FINANCIAL, dengan komposisi 
alokasi pada surat berharga pendapatan tetap bermata uang US Dollar berkisar antara 80-100% dan maksimal 
alokasi pada dana kas sebesar 20%.

IDR Balanced Fund
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IDR Prime Equity Fund merupakan pilihan investasi yang dikelola dengan tujuan mencapai tingkat 
pengembalian investasi jangka panjang yang superior dengan tingkat risiko yang juga tinggi melalui investasi 
pada instrumen pasar saham dari perusahaan-perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) melalui 
pemilihan reksadana saham yang berkualitas. 

IDR Prime Equity Fund dialokasikan ke dalam 3 reksadana saham pilihan secara berimbang, dengan komposisi 
alokasi pada reksadana saham berkisar antara 80-100% dan maksimal alokasi pada dana kas sebesar 20%. 
Saat ini PT AIA FINANCIAL memilih Schroder Dana Prestasi, Schroder Dana Istimewa dan First State Indo 
Equity Peka sebagai reksadana saham pilihan. 

IDR Prime Fixed Income Fund merupakan pilihan investasi yang dikelola dengan tujuan untuk mencapai tingkat 
pengembalian yang moderat dengan tingkat risiko yang juga moderat melalui investasi yang strategis dan 
selektif pada instrumen pendapatan tetap bermata uang Rupiah yang diterbitkan oleh Pemerintah Indonesia 
dan obligasi korporasi dengan rating tinggi melalui pemilihan reksadana pendapatan tetap yang berkualitas.

IDR Prime Fixed Income Fund dialokasikan ke dalam 2 sampai 3 reksadana pendapatan tetap pilihan, dengan 
komposisi alokasi pada reksadana pendapatan tetap berkisar antara 85-100% dan maksimal alokasi pada dana 
kas sebesar 15%. Saat ini PT AIA FINANCIAL memilih Schroder Dana Mantap Plus II dan BNP Paribas Prima II 
sebagai reksadana pendapatan tetap pilihan dengan komposisi 50% dan 35%.

IDR Balanced Fund


