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• C3 Waiver Series (Waiver of Premium C3 & Spouse Waiver C3) dan Waiver Series TPD+CI (Waiver of 
Premium TPD+CI & Spouse Waiver TPD+CI), perlindungan melalui pembebasan premi apabila terjadi 
risiko Cacat Tetap Total akibat Kecelakaan maupun Penyakit Kritis terhadap Pemegang Polis.

• SCI 128 (C3 Additional+ C3 Enhancer), perlindungan terhadap maksimal 128 kondisi Penyakit Kritis, 
dengan perlindungan Penyakit Kritis mulai sejak awal terdiagnosa (tingkat Penyakit Kritis Minor).

• CI 60 (C3 Additional), perlindungan terhadap 59 Penyakit Kritis Major dan Angioplasti, dengan manfaat 
yang dibayarkan tidak akan mengurangi manfaat asuransi dasar.

• CI (IDR & USD), CI 33 (IDR), dan CI 7 (IDR), perlindungan Penyakit Kritis yang lengkap dan komprehensif 
dengan Nilai Klaim Penyakit Kritis sebesar 100% Uang Pertanggungan.

• Premier Hospital & Surgical Plus (IDR & USD), perlindungan asuransi kesehatan komprehensif dan 
perawatan kelas satu di seluruh dunia termasuk Amerika Serikat, dengan fasilitas cashless di Indonesia, 
Malaysia dan Singapura, hingga Umur 88 tahun.

• Premier Hospital & Surgical (IDR), perlindungan asuransi kesehatan komprehensif dan perawatan kelas 
satu di seluruh dunia, dengan fasilitas cashless di Indonesia, Malaysia dan Singapura, hingga Umur
80 tahun.
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Bank Kustodian yang ditunjuk adalah yang telah memiliki sertifikasi jasa layanan kustodian, yang menyimpan 
surat berharga dan aset lainnya, termasuk pembayaran Nilai Akun dan dividen, juga menghitung Nilai Unit. 
Besarnya dana pada setiap waktu akan tergantung pada Nilai Unit yang nilainnya tergantung pada kinerja 
investasi dana dimaksud. Frekuensi penetapan Nilai Unit dilakukan setiap hari kerja atau periode lain yang dapat 
ditetapkan kemudian oleh PT. AIA FINANCIAL.

Catatan:
Sehubungan berlakunya ketentuan penempatan instrumen investasi bagi wajib pajak peserta program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty), maka 
khusus untuk Pemegang Polis yang ikut dalam program Tax Amnesty pilihan jenis investasi USD Fixed Income Fund dan IDR China-India Indonesia 
Equity Fund tidak berlaku. 

Investasi pada saham-saham terpilih dengan tingkat risiko relatif tinggi 
untuk memperoleh tingkat pertumbuhan jangka panjang yang
lebih optimal.

Investasi terutama dalam manajemen portofolio saham dari 
perusahaan-perusahaan yang memiliki eksposur ekonomi ke Cina/India 
dan Indonesia, dengan porsi saham terbesar di Indonesia untuk 
memperoleh tingkat pertumbuhan modal jangka panjang.

Investasi strategis pada saham-saham terpilih dengan tingkat risiko relatif 
tinggi dan pada surat berharga pendapatan tetap dengan tingkat risiko 
menengah untuk memperoleh tingkat pertumbuhan yang optimal.

Investasi pada surat berharga pendapatan tetap bermata uang Dollar 
Amerika Serikat dengan tingkat risiko menengah untuk memperoleh 
tingkat pertumbuhan yang menarik.

Investasi aktif pada surat berharga pasar uang jangka pendek bermata 
uang Rupiah untuk memperoleh tingkat pertumbuhan yang relatif stabil 
dan optimal.

Investasi aktif pada surat berharga pendapatan tetap bermata uang Rupiah 
untuk memperoleh tingkat  pertumbuhan yang stabil dan optimal.

Investasi pada instrumen pasar uang berbasis Syariah untuk memperoleh 
tingkat pertumbuhan yang optimal.
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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”).

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.




