
Tentang AIA di Indonesia

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 lebih dari 
10.000 tenaga penjual berpengalaman dan professional melalui beragam jalur distribusi seperti 
Agency, Bancassurance dan Corporate Solutions (Pension & Employee Bene�ts).

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

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 atau cabang yang beroperasi di 17 pasar di 
Asia Pasi�k, 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 Pasi�k (kecuali Jepang) berdasarkan premi
asuransi jiwa dan menduduki posisi terdepan di mayoritas pasarnya. AIA memiliki total aset sebesar 
US$147 miliar per 30 November 2013.

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 
Pasi�k, 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 kode saham “1299” dan tercatat di 
American Depositary Receipts (Level 1) yang diperdagangkan di pasar OTC (dengan symbol ticker:
“AAGIY”).
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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 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 lebih dari 
10.000 tenaga penjual berpengalaman dan professional melalui beragam jalur distribusi seperti 
Agency, Bancassurance dan Corporate Solutions (Pension & Employee Bene�ts). 

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

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 atau cabang yang beroperasi di 
18 pasar di Asia Pasi�k, 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 dan Kamboja.

Bisnis yang kini dikenal dengan nama AIA, pertama kali didirikan di Shanghai 90 tahun yang lalu. AIA 
merupakan pemimpin pasar di wilayah Asia Pasi�k (kecuali Jepang) berdasarkan premi asuransi jiwa 
dan menduduki posisi terdepan di mayoritas pasarnya. AIA memiliki total aset sebesar US$172 miliar 
per 31 Mei 2015.

AIA memenuhi kebutuhan individu atas kebutuhan perencanaan keuangan jangka panjang dan 
perlindungan dengan menawarkan produk dan layanan yang lengkap termasuk perencanaan hari tua, 
asuransi jiwa, asuransi kecelakaan, asuransi kesehatan dan perencanaan keuangan. 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 Pasi�k, AIA melayani lebih 
dari 29 juta pemegang polis individu dan lebih dari 16 juta peserta pemegang polis kumpulan.

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

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.

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

aia-financial.co.id

CATATAN PENTING UNTUK DIPERHATIKAN:
PRIME-LINK INVESTMENT ASSURANCE 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 INVESTMENT ASSURANCE. PRIME-LINK INVESTMENT 
ASSURANCE  merupakan produk asuransi dari PT AIA FINANCIAL. PRIME-LINK INVESTMENT 
ASSURANCE merupakan produk asuransi unit link. Produk ini BUKAN tabungan, BUKAN deposito 
berjangka, BUKAN kewajiban dan TIDAK dijamin oleh Citibank, N.A. (”Citibank”), Citigroup 
atau afiliasi-afiliasinya.  Referensi dari Citibank merupakan bagian dari kerjasama antara Citibank, N.A. 
dan PT AIA FINANCIAL dalam produk PRIME-LINK INVESTMENT ASSURANCE. Produk asuransi ini 
bukan merupakan produk Citibank.  

Produk asuransi ini tidak dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Investasi dalam produk 
PRIME-LINK INVESTMENT ASSURANCE  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 INVESTMENT 
ASSURANCE  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 
INVESTMENT ASSURANCE .  Pembeli produk asuransi PRIME-LINK INVESTMENT ASSURANCE  wajib 
membaca dan tunduk pada syarat dan ketentuan sebagaimana  tercantum dalam Polis PRIME-LINK 
INVESTMENT ASSURANCE.

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 INVESTMENT ASSURANCE  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.

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 tergantung pada fluktuasi nilai tukar, yang dapat memberi potensi dan risiko. 

PRIME-LINK INVESTMENT ASSURANCE  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.

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

RISIKO INVESTASI
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 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 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, �uktuasi n ilai t ukar s erta p erubahan 
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 pembatalan 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 �uktuasi nilai tukar, yang dapat memberikan potensi dan risiko. 

Brosur/dokumen ini hanya menggambarkan informasi secara umum dan bukan merupakan Polis, 
penjelasan Manfaat dan ketentuan detail mengacu pada Ketentuan Polis PRIME-LINK INVESTMENT 
ASSURANCE.

Catatan:

1. Ketentuan Maksimum Premi Dasar mengacu kepada keputusan Underwriting, sedangkan untuk maksimum Premi Top-Up 
mengacu kepada ketentuan yang berlaku. 

2. Gratis Biaya Pengalihan (switching) hingga 5 kali transaksi dalam 1 tahun polis, selanjutnya dikenakan Biaya Pengalihan.
3. Pemilihan jenis investasi berdasarkan jenis mata uang Polis yang dipilih.
4. Ketentuan Manfaat Asuransi diatur selengkapnya di dalam Polis. Permintaan pembayaran Manfaat Asuransi (klaim) dilakukan oleh

nasabah kepada PT AIA FINANCIAL selaku Penanggung.
5. Uang Pertanggungan Top-Up akan dibayarkan apabila akumulasi Premi Top-Up (setelah dikurangi penarikan Nilai Akun Premi Top-

Up) lebih besar dibandingkan dengan Nilai Akun Premi Top-Up pada saat pengajuan klaim Manfaat Meninggal dengan tetap  mengacu 
pada ketentuan Polis. 

6. Mengacu pada syarat dan ketentuan Simplified Issue Offering yang berlaku.
7. Premi yang Anda bayarkan sudah memperhitungkan komponen biaya-biaya tersebut dan/atau komisi yang diberikan oleh PT AIA 

FINANCIAL sebagai perusahaan asuransi mitra Bank kepada Citibank dalam rangka bancassurance. 

4 in 1 Benefits4

1. Dana berupa Uang Pertanggungan (UP) sebesar 125% Premi Dasar akan melindungi hingga umur 
99 tahun;

2. Pengembalian 100% Premi Top-Up5  yang diinvestasikan apabila terjadi risiko meninggal;
3. Dana tambahan sebesar 100% UP akan melindungi hingga usia 70 tahun apabila terjadi risiko

meninggal akibat kecelakaan;
4. Manfaat Investasi yang terbentuk dari pengembangan Premi Dasar & Top-Up.

Biaya-biaya7

• Biaya Asuransi, mulai berlaku sejak Tanggal Berlaku Polis dan besarnya tergantung umur, jenis 
kelamin, status merokok, Uang Pertanggungan dan Uang Pertanggungan Top-Up.

• Biaya Pengelolaan Investasi: 

• Biaya Top-Up: 3% dari Premi Top-Up.
• Biaya Administrasi sebesar Rp12.500/USD1,25 per bulan.
• Biaya Pengalihan Dana Investasi dikenakan atas dana yang dialihkan.

Alokasi Premi

Premi

Premi Dasar

Premi Top-Up

Biaya Akuisisi

5%

3% (Biaya Top-Up)

Diinvestasikan

95%

97%

Jenis Investasi3

Strategi Investasi & Tingkat Risiko

IDR Prime Equity Fund
Investasi pada reksadana saham terpilih dengan tingkat risiko 
relatif tinggi untuk memperoleh tingkat pertumbuhan jangka 
panjang yang lebih optimal.

IDR Prime Fixed Income Fund
Investasi pada reksadana pendapatan tetap bermata uang 
Rupiah dengan tingkat risiko menengah untuk memperoleh 
tingkat  pertumbuhan yang menarik.

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

IDR Balanced Fund

IDR Equity Fund

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

Catatan Manfaat Ilustrasi:

• Untuk Ilustrasi Manfaat 1: Asumsi tingkat investasi untuk IDR Prime Equity 
Fund 10% per tahun tanpa pernah melakukan penarikan Nilai 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. Ilustrasi lebih lengkap tentang produk ini baik Premi yang harus
dibayarkan, Uang pertanggungan, asumsi tingkat hasil investasi dan
sebagainya tercantum dalam dokumen ilustrasi.

Bagaimana 
PRIME-LINK INVESTMENT ASSURANCE
membantu Anda mewujudkan masa depan
�nansial Anda?

Adrian, 45 tahun,  Tidak Merokok

Premi Dasar Rp 1 miliar
Top-Up Awal Rp 1 miliar
Alokasi Dana 100% IDR Prime Equity Fund

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

Premi Dasar

Mata Uang

Rupiah
US Dollar

Minimal Premi Dasar

12 juta
1.200

dalam ribuan (.000)

*termasuk Manfaat Tambahan Meninggal akibat Kecelakaan

Umur
Adrian

Premi
Dasar

Premi 
Top-Up

Premi Nilai Akun Manfaat Meninggal

Penarikan
Nilai
Akun

Nilai Akun
Premi Dasar

Nilai Akun
Premi Top-Up

Uang
Pertanggungan

Uang
Pertanggungan

Top-Up

Jaminan
Premi

Top-Up

Manfaat
Tambahan
Meninggal

akibat
Kecelakaan

Total
Manfaat

Asuransi*

45 1.000.000 1.000.000 1.033.805

0 1.000.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.418.066

8.124.902

106.474.001

1.067.000

5.118.931

13.277.188

210.617.267

1.250.000

1.250.000

1.250.000

1.250.000

1.250.000

1.250.000

1.250.000

0

4.600.805

11.036.997

23.902.090

318.341.269

1.000.000

2.000.000

2.000.000

2.000.000

0

0

60 

70

99

Umur Tertanggung 45 60 70 99

Manfaat Tambahan Meninggal Akibat Kecelakaan 
Rp1.250.000.000

Manfaat Meninggal Rp1.250.000.000 + Uang Pertanggungan Top-Up (jika ada)

Ilustrasi Manfaat 1: Investasi selalu meningkat setiap tahun

± 8,5 miliar
± 2,1 miliar

± 21,4 miliar

Manfaat Investasi
(dalam Rupiah)
± 317 miliar
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dalam ribuan (.000)

*termasuk Manfaat Tambahan Meninggal akibat Kecelakaan

Umur
Adrian

Premi
Dasar

Premi 
Top-Up

Premi Nilai Akun Manfaat Meninggal

Penarikan
Nilai
Akun

Nilai Akun
Premi Dasar

Nilai Akun
Premi Top-Up

Uang
Pertanggungan

Uang
Pertanggungan

Top-Up

Jaminan
Premi

Top-Up

Manfaat
Tambahan
Meninggal

akibat
Kecelakaan

Total
Manfaat

Asuransi*

45 1.000.000 1.000.000 1.033.805

0 1.000.000

0

0

0

0

800.000

0

618.969

0

0

0

931.440

5.328.750

76.243.787

1.067.000

1.381.031

8.462.632

145.756.263

1.250.000

1.250.000

1.250.000

1.250.000

1.250.000

1.250.000

1.250.000

0

4.600.805

5.431.440

16.291.382

223.250.050

1.000.000

2.000.000

1.200.000

1.200.000

0

0

60

70

99

Umur Tertanggung 45 60 70 99

Manfaat Tambahan Meninggal Akibat Kecelakaan 
Rp1.250.000.000

Manfaat Meninggal Rp1.250.000.000 + Uang Pertanggungan Top-Up Rp618.969.000

± 2,1 miliar

± 13,8 miliar

Manfaat Investasi
(dalam Rupiah)
± 222 miliar

Ilustrasi Manfaat 2: Terjadi risiko penurunan hasil Investasi sebesar 75% dari Nilai Akun di umur 60 tahun

Penurunan
sebesar 75%

100% PREMI TOP-UP
DIBAYARKAN!

Miliki Sekarang Juga! 
Anda hanya perlu mendatangi tenaga pemasar kami dan mereka akan membantu Anda memahami 
lebih dalam mengenai PRIME-LINK INVESTMENT ASSURANCE, menjelaskan dan memberikan 
rekomendasi mengenai strategi investasi dan mengisi formulir elektronik dengan tanpa menjalani 
pemeriksaan kesehatan.6

Umur Masuk

Umur Masuk Tertanggung Umur Masuk Pemegang Polis

1 bulan-70 tahun Minimal 18 tahun
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Bagaimana masa depan finansial Anda? Kunci sukses masa depan finansial Anda akan bergantung pada 
cara Anda mengelola aset melalui strategi investasi yang Anda lakukan saat ini. 
PRIME-LINK INVESTMENT ASSURANCE memberikan solusi bagi Anda untuk pengelolaan aset sekaligus 
pengelolaan risiko keuangan yang tepat dan aman. Sehingga tujuan finansial Anda tercapai dan 
kesejahteraan hidup Anda dan keluarga dapat terus meningkat dan terpelihara dengan baik.

Kemudahan Melalui Premi Sekaligus 
Ketika Anda memiliki PRIME-LINK INVESTMENT ASSURANCE, Anda hanya cukup membayar Premi 
Sekaligus1 mulai dari Rp 50 juta/USD5.000 dan tidak disibukkan dengan komitmen penagihan premi 
secara berkala. Premi Sekaligus Anda akan segera diinvestasikan untuk membeli unit ke dalam jenis 
investasi yang Anda pilih setelah dikurangi Biaya Akuisisi.

Akses Fleksibel Mengelola Uang Anda
Anda dapat melakukan penarikan Nilai Akun sebagian atau seluruhnya kapan pun tanpa pemotongan 
biaya ataupun melakukan pengalihan dana investasi (switching)2 tanpa pengenaan selisih harga 
jual-beli unit.

Solusi Tepat Sesuai Profil Risiko Anda
Apapun yang Anda inginkan, baik mengembangkan uang untuk pendidikan buah hati, mempersiapkan 
dana untuk hari tua, ataupun menabung untuk warisan, PRIME-LINK INVESTMENT ASSURANCE 
membuka peluang berinvestasi yang luas melalui 3 pilihan jenis investasi yang tersedia dalam pilihan 
mata uang Rupiah dan US Dollar, sesuai dengan profil risiko & hasil investasi yang Anda inginkan.

Jenis Investasi
USD Prime Global Equity Fund

IDR Prime Equity Fund
IDR Prime Fixed Income Fund 
USD Fixed Income Fund IDR 

Balanced Fund
IDR Equity Fund

Biaya Pengelolaan Investasi (per tahun) 
2,10%
1,00%
0,60%
1,45%
1,65%
2,10%

Strategi Investasi & Tingkat Risiko

USD Prime Global Equity Fund

Investasi bermata uang Dollar Amerika Serikat dengan 
penempatan yang terdiversifikasi secara luas di berbagai negara 
baik negara maju maupun negara berkembang dengan tingkat 
risiko relatif tinggi untuk memperoleh tingkat pertumbuhan 
jangka panjang yang optimal.

Masa Mempelajari Polis (Free Look Period)

Free Look Period adalah 30 (tiga puluh) hari kalender sejak Tanggal Berlaku Polis. Jika Polis dibatalkan 
selama Free Look Period oleh Pemegang Polis, maka PT AIA FINANCIAL akan mengembalikan 
Nilai Akun yang terbentuk ditambah biaya-biaya yang telah dikenakan dan dikurangi dengan Biaya 
Administrasi Free Look (terdiri dari biaya penerbitan Polis and biaya pemeriksaan kesehatan, jika 
ada) paling lambat dalam waktu 15 (lima belas) hari kerja sejak formulir permohonan pembatalan 
Polis diterima oleh PT AIA FINANCIAL.



Grafik Kinerja Investasi

Sumber : PT AIA fInAncIAl
catatan : Kinerja investasi tersebut diatas merupakan 

kinerja masa lampau dan tidak menjamin 
kinerja di masa yang akan datang.

USD Prime Global Equity Fund merupakan 
jenis investasi baru, sehingga kinerja investasi 
belum dapat ditampilkan.



Pilihan Jenis 
Investasi Strategi Investasi & Tingkat Risiko Biaya Pengelolaan 

Investasi (per tahun)

IDR Equity fund
Investasi pada instrumen saham di Bursa Efek 
Indonesia (BEI) yang memberikan pertumbuhan hasil 
yang relatif tinggi dengan risiko yang relatif tinggi pula.

2,10%

IDR Prime
Equity fund

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

1,00%

IDR Prime
fixed Income fund

Investasi pada reksadana pendapatan tetap bermata 
uang Rupiah dengan tingkat risiko menengah untuk 
memperoleh tingkat pertumbuhan yang menarik.

0,60%

IDR Balanced fund

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.

1,65%

USD fixed
Income fund

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

1,45%

Pilihan Jenis Investasi

USD Prime 
Global Equity Fund

Investasi bermata uang Dollar Amerika Serikat dengan 
penempatan yang terdiversifikasi secara luas di berbagai 
negara baik negara maju maupun negara berkembang 
dengan tingkat risiko relatif tinggi untuk memperoleh 
tingkat pertumbuhan jangka panjang yang optimal.

2,10%



Prosedur Pembayaran Manfaat Asuransi:
1.

Pengajuan klaim 
ke kantor AIA

4.

Analisa klaim dan 
keputusan klaim

2.

Pemeriksaan 
kelengkapan dokumen

5.

Pembayaran klaim 
oleh AIA

3.

SMS

Pemberitahuan melalui 
SMS bahwa dokumen 

sudah diterima

6.

Penerimaan klaim 
oleh nasabah

Pengecualian
Penanggung tidak akan membayar Uang Pertanggungan dan hanya berkewajiban membayar Manfaat Investasi sebesar Nilai Akun 
yang ada atas Polis apabila Tertanggung meninggal dalam Masa Asuransi karena: 
a. Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS), AIDS Related Complex atau infeksi Human Immunodeficiency Virus (HIV);
b. Tindak kejahatan asuransi yang dilakukan oleh pihak yang memiliki atau turut memiliki kepentingan dalam perlindungan

asuransi ini;
c. Melukai diri sendiri dengan sengaja atau bunuh diri atau tindakan lainnya yang memiliki tujuan yang sama dengan bunuh diri

dalam waktu 2 (dua) tahun sejak Tanggal Berlaku Polis; atau
d. Dengan sengaja melakukan atau turut serta dalam suatu perkelahian, tindak kejahatan/pelanggaran hukum, atau suatu percobaan

tindak kejahatan/percobaan pelanggaran hukum, baik aktif maupun tidak.

Penanggung tidak akan membayar Manfaat Tambahan Meninggal Akibat Kecelakaan apabila secara langsung maupun tidak 
langsung Tertanggung meninggal yang diakibatkan oleh:
a. Mempersiapkan diri atau mengambil bagian untuk suatu perlombaan ketangkasan, kecepatan dan sebagainya dengan

menggunakan kendaraan bermotor baik di darat, air maupun udara atau sejenisnya;
b. Keterlibatan Tertanggung dalam kegiatan olah raga atau kesenangan/hobi yang berisiko tinggi, seperti: mendaki gunung, panjat

tebing (baik buatan maupun sebenarnya), panjat gedung, bungee jumping, arung jeram, olah raga kontak fisik (termasuk gulat,
tinju, karate), segala aktivitas lomba kecepatan kendaraan (baik bermotor atau tidak), segala aktivitas menyelam, segala aktivitas
terbang di udara (terjun payung, terbang layang, ultralite);

c. Keterlibatan Tertanggung secara langsung maupun tidak langsung dalam perang (baik dinyatakan maupun tidak), invasi oleh
negara lain, operasi yang bersifat permusuhan atau menyerupai perang (baik dinyatakan atau tidak), perang saudara,
pemberontakan, huru-hara atau kerusuhan sebagai bagian dari atau yang merupakan kebangkitan yang umum, kebangkitan
militer, perlawanan,   revolusi,   kekuatan   militer atau bersenjata, atau   hukum   perang, ikut serta  dalam
aksi/kegiatan militer;

Catatan: Informasi lengkap mengenai prosedur pengajuan klaim dapat dilihat di website AIA (aia-financial.co.id




