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AIA AT-A-GLANCE

Global Principal 
Partner of English 
Premier League 
Club Tottenham 
Hotspur 
and partnering with  
David Beckham as Global  
Brand Ambassador

18 Markets
in Asia-Pacific

Covering more than 

1,1 million 
individual and 
group customers 
in Indonesia

AIA Indonesia paid 

Rp8,9 trilion 
insurance claim in 2019*
*Based on AAJI Report Q4 2019
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The only Hongkong-
based international 
insurance  
provider and

100%  
focused in 
Asia-Pacific 
region

Operating in 

13 big cities 
across Indonesia
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Setiap orang ingin  
masa tuanya sesuai 
harapan mereka. 
Memperjuangkan 
pekerjaan untuk  
masa tua yang tenang.

7 dari 10  
orang Indonesia  
mengalami masalah 
keuangan di masa Pensiun1

Namun, tahukah Anda?
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9 dari 10  
orang khawatir tidak memiliki dana 
yang cukup untuk biaya hidup yang 
nyaman di masa pensiun2

Perencanaan keuangan menentukan 
bagaimana masa depan Anda. 
Bahkan dengan memiliki perencanaan 
keuangan dalam USD yang tepat, 
setidaknya Anda mungkin bisa 
mendapatkan masa pensiun yang 
nyaman dan terhindar dari Sandwich 
Generation.3

Catatan: 

1 Sumber: finansial.bisnis.com, OPINI: Edukasi Dana Pensiun Terabaikan, Juli 2019
2 Sumber: ekonomi.kompas.com, Sebagian Besar Orang Indonesia Tak Siap Finansial Untuk Pensiun?, Februari 2019
3 Sandwich Generation adalah seseorang yang harus memenuhi kebutuhan anak, orang tua, dan sekaligus memenuhi kebutuhannya sendiri serta pasangan.

5



5 Alasan 
kenapa Anda 
perlu memilih 
Fortuna Golden 
Plan untuk 
perencanaan 
pensiun Anda.
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Pilihan Masa Pembayaran Premi 
tetap dan fl eksibel.

5 Tahun | 10 Tahun

Perencanaan dana pensiun dikelola oleh International Fund Manager.

Perusahaan manajemen 
investasi terbesar di 
Inggris, mengelola dana 

USD262 Miliar4

Pengelola dana investasi 
terbesar di dunia yang 
berlokasi di Amerika, 
mengelola dana  

USD7.4 Triliun4

Salah satu perusahaan 
manajemen investasi 
terbesar di Amerika, 
mengelola dana 

USD1 Triliun4

Catatan:
4 Sumber: Wikipedia, November 2020
5 Syarat dan Ketentuan selengkapnya dapat dilihat di website www.aia-fi nancial.co.id/id/our-products/saving-investment/fortuna-golden-plan.html
6 Nilai Akun adalah Nilai dari total Unit yang terbentuk pada suatu saat tertentu, yang terdiri dari Nilai Akun Premi Dasar dan Nilai Akun Top Up, jika ada.

Manfaat Loyalty Bonus untuk 
memaksimalkan perencanaan 
pensiun Anda. 

Hingga 280% 
dari Premi dasar tahun pertama 

Dibayarkan setiap 2 tahun mulai 
dari Tahun polis ke 10 sampai 
dengan ke-30.5

Manfaat lengkap, untuk menjaga
harapan Anda.5

•	 Masa	perlindungan	seumur	hidup
(hingga berumur 99 tahun)

•	 Manfaat	meninggal	dunia	hingga	10x	
dari Premi Dasar Tahun Pertama

•	 Manfaat	pembebasan	Premi
jika Pemegang Polis/ Tertanggung
mengalami risiko meninggal dunia, 
Cacat Tetap Total maupun 
Penyakit Kritis.

Manfaat Income Withdrawal 
Privilege untuk menjaga gaya hidup 
selama masa pensiun.5

1

2

4 5

3

Mulai Tahun Polis ke-11 atau**
saat Anda berusia 55 tahun
sampai akhir masa asuransi.

1x Premi dasar tahun pertama, 

atau* 5% Nilai Akun6 Premi Dasar 

Ketentuan:
*Mana yang lebih kecil dari nilai di atas
**Mana yang paling akhir terjadi

Fortuna Golden Plan adalah produk asuransi jiwa yang senantiasa melindungi Anda dan 
keluarga dari berbagai risiko tak terduga yang bisa saja muncul dalam langkah menuju masa 
depan. Melalui produk ini, Anda akan mendapatkan proteksi jiwa yang tepat sekaligus jaminan 
atas berbagai risiko yang muncul, sehingga Anda dan keluarga leluasa mengejar cita-cita dan 
terlindungi dengan baik

7



Manfaat Asuransi7
Manfaat Meninggal

•	Sebesar 100% Uang Pertanggungan8 jika meninggal karena sebab apapun.

Manfaat Tambahan Meninggal akibat Kecelakaan

•	Sebesar 100% Uang Pertanggungan8 jika meninggal akibat Kecelakaan.

•	Sebesar 100% Uang Pertanggungan8 jika meninggal akibat Kecelakaan di Transportasi Umum.

Manfaat Investasi9

•	Sebesar Nilai Akun yang terbentuk dari Premi yang diinvestasikan.

Pilihan Asuransi Tambahan10

Waiver of Premium C3 dan Spouse Waiver C3

Perlindungan melalui pembebasan Premi apabila terjadi risiko meninggal dunia, Cacat Tetap Total maupun 
Penyakit Kritis terhadap Pemegang Polis.

Pilihan Jenis dan Strategi Investasi11

Pilihan Jenis Investasi bermata uang Dollar Amerika Serikat dengan penempatan yang terdiversifikasi di berbagai 
negara untuk memperoleh pertumbuhan jangka panjang dirancang sesuai dengan tujuan dan preferensi risiko 
Anda. Alokasi Portofolio Anda akan terdiri dari campuran strategis ekuitas dan obligasi, yang ditargetkan untuk 
memberikan pengembalian optimal dan stabilitas keuangan untuk jangka panjang.

USD Advanced Conservative Fund
Tingkat Risiko Moderat Tinggi

 USD Advanced Balanced Fund
Tingkat Risiko Moderat Tinggi

USD Advanced Adventurous Fund
Tingkat Risiko Tinggi

30%

70%

40%

60% 90%

10%

Obligasi Ekuitas

Hal yang perlu Anda ketahui tentang Fortuna Golden Plan
Q : Siapakah yang dapat memiliki Fortuna Golden Plan?

A : Dapat dimiliki Pemegang Polis yang berumur minimal 18 tahun dengan rentang usia Tertanggung dari 18 
tahun hingga 70 tahun.

Q : Berapa lama masa asuransi Fortuna Golden Plan? 

A : Seumur hidup (sampai Tertanggung berumur 99 tahun).

Q : Tersedia dalam mata uang apa sajakah Fortuna Golden Plan?

A : Tersedia dalam mata uang US Dollar.

Q : Berapa besar Uang Pertanggungannya ? 

A : 5 atau 10 kali Premi Dasar Tahun pertama.
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Catatan:
7 Ketentuan Manfaat Asuransi diatur selengkapnya di dalam Polis. Permintaan pembayaran Manfaat Asuransi (klaim) dilakukan oleh Nasabah kepada PT AIA FINANCIAL 

selaku Penanggung.
8 Uang pertanggungan adalah jumlah uang yang tercantum dalam Data Polis yang merupakan nilai perjanjian asuransi.
9 Besarnya Nilai Manfaat Investasi sesuai dengan kondisi pasar (tidak dijamin)
10 Anda dapat memilih salah satu Asuransi Tambahan di atas dengan pengenaan Biaya Asuransi Tambahan yang dipotong pada Nilai Akun Premi Dasar sebagaimana 

diatur dalam Polis. Manfaat pembebasan premi untuk risiko meninggal dunia hanya terdapat pada Spouse Waiver C3. 
11 Grafik kinerja investasi tidak tersedia karena jenis investasi yang disediakan merupakan jenis investasi baru. 
12 Premi yang Anda bayarkan sudah memperhitungkan komponen biaya-biaya dan/atau komisi yang diberikan oleh PT AIA FINANCIAL sebagai perusahaan asuransi mitra 

bank kepada Bank CIMB Niaga dalam rangka kerja sama bancassurance.

Mata Uang
Periode Pembayaran

Tahunan Semesteran Triwulanan Bulanan

US Dollar 10.000 5.000 2.500 850

Mata Uang
Periode Pembayaran

Tahunan Semesteran Triwulanan Bulanan

US Dollar 100 60 30 10

Tahun Polis
Masa Pembayaran Premi 5 tahun Masa Pembayaran Premi 10 tahun

Alokasi Investasi Biaya Akuisisi Alokasi Investasi Biaya Akuisisi

Ke-1 85% 15% 80% 20%

Ke-2 dst 100% 0% 100% 0%

•	Minimal	Premi	Top-Up Berkala sebagai berikut:

•	Minimal	Premi	Top-Up Tunggal adalah sebesar USD100 per transaksi

Q : Biaya-biaya apa sajakah yang dikenakan terhadap Fortuna Golden Plan? 

A	:	 •	Biaya	Akuisisi

Q : Apakah Fortuna Golden Plan memiliki fasilitas No Lapse Guarantee?

A : Produk ini memiliki Fasilitas No Lapse Guarantee selama 5 tahun untuk masa pembayaran premi 5 tahun 
dan selama 10 tahun untuk masa pembayaran premi 10 tahun.

Q : Berapa minimal premi12 yang akan dikenakan dan berapa lama masa pembayaran preminya? 

A	:	 •	Produk	ini	menyediakan	2	pilihan	masa	pembayaran	premi	yaitu:	5	&	10	tahun.

•	Minimal	Premi	Dasar	sebagai	berikut:

•	Biaya	Top-Up	sebesar	3%	dari	Premi	Top-Up.

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

•	Biaya	Administrasi	sebesar	USD	5	per	bulan.

•	Biaya	Pemeliharaan	akan	dikenakan	hanya	selama	7	Tahun	Polis	pertama	sebesar	3%	per	tahun	dari	
Nilai Akun Premi Dasar.
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Tahun Polis 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11+

Biaya 
Penebusan Polis

(% Nilai Akun 
Premi Dasar)

70% 55% 35% 20% 10% 7,5% 5% 5% 5% 5% 0%

•	Biaya Penebusan Polis13 dikenakan apabila Polis berakhir dalam 10 Tahun Polis pertama.

•	Biaya	Cuti	Premi	Otomatis	dikenakan	apabila	Cuti	Premi	Otomatis	dilakukan	pada	Tahun	Polis	ke-6	s/d	10.

Tahun Polis
Biaya Cuti Premi Otomatis

(%Premi Tanggal Jatuh Tempo terakhir)

1-5 Tidak diperbolehkan Cuti Premi Otomatis

6-7 10%

8-10 5%

11+ 0%
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•	Biaya	Penarikan	Nilai	Akun	Premi	Dasar	dikenakan	apabila	terdapat	penarikan	Nilai	Akun	Premi	Dasar	
dalam 10 Tahun Polis pertama.

Tahun Polis 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11+

Biaya Penarikan Nilai 
Akun Premi Dasar
(% Nilai Akun yang 

ditarik dari 
Premi Dasar)

N/A N/A 35% 20% 10% 7,5% 5% 5% 5% 5% 0%

•	Biaya	Pengalihan	bebas	biaya	pengalihan	5	kali	per	tahun	Polis,	pengalihan	ke-6	dan	seterusnya	akan	
dikenakan sebesar 0,5% dari dana yang dialihkan dan minimal USD2,5 per transaksi.

•	Biaya	Pengelolaan	Investasi.

Jenis Investasi
Biaya Pengelolaan Investasi

(per tahun)

USD Advanced Adventurous Fund 2,10%

USD Advanced Balanced Fund 1,85%

USD Advanced Conservative Fund 1,60%

Akhir Tahun
Premi ke-

Loyalty Bonus

Masa Pembayaran Premi 5 tahun Masa Pembayaran Premi 10 tahun

10 20% 30%

12, 14, 16 dan 18 10% 20%

20, 22 dan 24 15% 25%

26 dan 28 20% 30%

30 25% 35%

Q : Berapa besar Loyalty Bonus14 yang akan dibayarkan untuk nasabah? 

A : Nasabah berhak mendapatkan Loyalty Bonus berupa nilai persentase dari Premi Dasar tahun pertama 
atau Premi Dasar tahunan terendah apabila terjadi perubahan Premi, mana yang lebih rendah, yang akan 
dialokasikan ke dalam Nilai Akun Premi Dasar, dengan besaran sebagai berikut:

Ketentuan:

a. Premi Dasar telah dibayarkan secara penuh dan sesuai dengan masa pembayaran premi.

b. Tidak ada penarikan Nilai Akun Premi Dasar selain dan/atau melebihi dari Income Withdrawal Privilege.

c. Jika terjadi penarikan Nilai Akun Premi Dasar selain dan/atau melebihi dari Income Withdrawal Privilege, maka Anda harus mengembalikan 

Nilai Akun sebesar total penarikan Nilai Akun Premi Dasar ditambah biaya administrasi atas penarikan Nilai Akun Premi Dasar sebesar 3% 

per tahun dari total penarikan Nilai Akun Premi Dasar untuk mendapatkan Loyalty Bonus pada periode selanjutnya.

d. Untuk Polis dengan Masa Pembayaran Premi 10 tahun, jika terdapat Cuti Premi Otomatis sebelum Tahun Premi ke-10 maka akan 

menunda pembayaran Loyalty Bonus mulai dari Tahun Premi ke-10 telah terpenuhi ditambah periode Cuti Premi Otomatis.

Catatan:
13 Biaya Penebusan Polis akan dikenakan jika dalam 10 tahun Polis pertama Nasabah melakukan penebusan atau Polis menjadi berakhir karena tidak ada pembayaran 

Premi Dasar sampai dengan akhir Masa Leluasa.  
14 Syarat dan Ketentuan diatur selengkapnya di dalam Polis.
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Catatan:
15 Daftar lengkap pengecualian diatur selengkapnya di dalam Polis.

Q : Apa dan berapa besar Income Withdrawal Privilege?
A : Income withdrawal privilege adalah Fasilitas yang diberikan kepada Pemegang polis untuk melakukan 

penarikan Nilai Akun Premi Dasar setiap tahun yang dapat dilakukan sejak awal Tahun Polis ke-11 atau pada 
saat Tertanggung mencapai Umur 55 tahun, mana yang paling akhir terjadi, sebesar mana yang lebih kecil 
antara 1 kali Premi Dasar tahun pertama atau 5% dari Nilai Akun Premi Dasar awal tahun Polis pada saat 
terjadinya penarikan Nilai Akun Premi Dasar.

Q : Apakah produk Fortuna Golden Plan memiliki pengecualian sehingga manfaat asuransi tidak dibayarkan15?

A : Penanggung tidak akan membayar Manfaat Meninggal 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 tahun sejak Tanggal Berlaku Polis atau tanggal pemulihan Polis, mana 
yang paling akhir terjadi; atau

d. Sengaja melakukan atau turut serta dalam suatu perkelahian, tindak kejahatan/pelanggaran hukum, atau 
suatu percobaan tindak kejahatan/percobaan pelanggaran hukum, baik secara aktif maupun tidak.

Penanggung tidak akan membayar Manfaat Tambahan Meninggal Akibat Kecelakaan apabila secara 

langsung atau 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;

b. Keterlibatan Tertanggung dalam kegiatan olahraga atau kesenangan/hobi yang berisiko tinggi;

c. Terlibat dalam penerbangan pesawat udara atau yang sejenisnya, kecuali Tertanggung sebagai 

penumpang pada perusahaan yang mempunyai jadwal penerbangan yang tetap, teratur dan telah 

memiliki izin usaha penerbangan; atau

d. Melukai diri sendiri dengan sengaja atau tindakan lainnya ke arah itu, gangguan mental, di bawah 

pengaruh narkotika/zat-zat sejenis, turut serta dalam suatu perkelahian, reaksi ionisasi, atau turut dalam  

kejahatan asuransi.
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Uang Pertanggungan:  

USD 50.000

Keterangan Ilustrasi Manfaat :

•	 Asumsi tingkat investasi untuk USD Advanced Adventurous Fund	6%	per	tahun.

•	 Pertumbuhan Manfaat Investasi di atas merupakan ilustrasi dan tidak dijamin. Tingkat investasi dan pertumbuhan Manfaat 
Investasi dapat lebih tinggi atau lebih rendah.

•	 Perhitungan Nilai Unit akan dilakukan setiap hari kerja, Manfaat Investasi yang terbentuk dapat lebih besar atau lebih kecil 
dari Premi yang diinvestasikan, pertumbuhan Manfaat Investasi tergantung kepada Nilai Unit yang terbentuk.

•	 Ilustrasi ini tidak mengikat dan hanya dimaksudkan untuk memberikan gambaran kepada calon Pemegang Polis mengenai 
Premi yang dibayar berdasarkan Masa Pembayaran Premi dan Nilai Akun pada akhir Tahun Polis. Tidak dimaksudkan 
untuk memprediksi nilai sebenarnya dari produk ini. Calon Pemegang Polis harus membayar Premi secara berkelanjutan 
selama Masa Pembayaran Premi untuk menjaga Polis tetap berlaku hingga akhir Masa Asuransi.

•	 Hak dan kewajiban Pemegang Polis serta ketentuan lain sehubungan dengan produk asuransi yang ditawarkan diatur 
dalam Polis. Calon Pemegang Polis wajib memahami bahwa terdapat faktor risiko dalam produk ini, dan memahami hal 
tersebut dengan baik sebelum membeli produk ini.

•	 Ilustrasi lebih lengkap tentang produk ini baik Premi yang harus dibayarkan, Uang Pertanggungan, asumsi  tingkat hasil 
investasi dan sebagainya tercantum dalam dokumen  Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Personal. 

No Lapse Guaranteee :

10 tahun

Loyalty Bonus

USD 28.000

Uang pertanggungan

USD 50.000
Estimasi Nilai Akun  

USD 219.060

Total  
Manfaat 
Investasi

USD 
875.956

Masa Pembayaran Premi : 
10 tahun

Total Income Withdrawal Privilege

USD 150.000

Manfaat tambahan meninggal akibat kecelakan : USD 50.000

Manfaat Waiver of Premium C3

Manfaat tambahan meninggal akibat kecelakan di transportasi umum : USD 50.000

Premi Dasar:  

USD 10.000 / tahun

Ilustrasi Manfaat

Ibu Jessica, Umur 40 tahun ingin memiliki kehidupan finansial yang sehat di masa depan 
& disisi lain Beliau juga ingin menjaga kualitas hidup keluarganya manakala suatu resiko 
tak terduga terjadi padanya, maka ia membeli Fortuna Golden Plan dengan rincian:

Masa Pembayaran Premi: 

10 Tahun
Asuransi Tambahan: 

Waiver of Premium C3

Ibu Jessica melakukan penarikan  
Income Withdrawal Privilege  

USD 10.000 per tahun
untuk mewujudkan rencananya di masa pensiun

40
Usia

49 60 70 74 99

USD  
150.000
Total Income 
Withdrawal 

Privilege
(Usia	60	-74	

tahun)

Estimasi 
Nilai Akun

USD 
725.956
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Prosedur Pengajuan Klaim16

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

Unduh dokumen klaim 
pada website

Lengkapi dokumen
klaim

Pengajuan klaim  
ke kantor AIA

Klaim surat & SMS
untuk keputusan klaim

Pemeriksaan  
kelengkapan dokumen

Pemberitahuan
melalui SMS
bahwa dokumen
sudah diterima

Pembayaran klaim
oleh AIA

Penerimaan klaim
oleh Nasabah
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RISIKO-RISIKO

Risiko Pasar/Risiko Berkurangnya Harga Unit Penyertaan
Risiko penurunan harga instrumen investasi akibat pergerakan harga pasar dapat mengurangi Nilai Aktiva 
Bersih per Unit Penyertaan.

Risiko Likuiditas
Nilai penarikan (sebagian/seluruhnya) tergantung kepada likuiditas dari portofolio dan jumlah penarikan. Jika 
penarikan dilakukan secara bersamaan, oleh hampir sebagian besar atau seluruh Pemegang Unit Penyertaan, 
maka hal ini dapat mengakibatkan turunnya Nilai Aktiva Bersih karena investasi dalam portofolio harus segera 
dijual/dilikuidasi ke pasar dalam jumlah yang besar secara bersamaan, yang dapat mengakibatkan penurunan  
nilai investasi pada portofolio.

Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik
Perubahan kondisi ekonomi dan stabilitas politik dapat mempengaruhi kinerja investasi, baik investasi pada 
perusahaan yang tercatat pada bursa efek maupun perusahaan yang menerbitkan instrumen pasar uang dan 
surat berharga, perubahan tingkat suku bunga, fluktuasi nilai tukar, perubahan makroekonomi, 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 terpapar pada Risiko Kredit Penanggung sebagai penyeleksi risiko dari produk asuransi. 
Risiko kredit berkaitan dengan kemampuan membayar kewajiban Penanggung terhadap nasabahnya. Penanggung 
telah berhasil mempertahankan kinerjanya untuk melebihi jumlah minimal kecukupan modal yang ditentukan  
oleh pemerintah.

Risiko Penarikan dan Penebusan
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 Asuransi 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 menyebabkan potensi dan risiko.

Risiko Klaim
Manfaat asuransi tidak dapat dibayarkan jika risiko terjadi akibat hal-hal yang dikecualikan dalam Polis. 

Risiko Operasional 
Risiko Operasional adalah risiko akibat ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal,  
kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian-kejadian eksternal yang mempengaruhi 
operasional Perusahaan.
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Tentang AIA 

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, Sri Lanka, dan 49 persen kepemilikan saham usaha gabungan 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$ 291 miliar pada 30 Juni 2020.

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”).

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 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.

Direferensikan oleh : Underwritten by :

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. 

1. Produk asuransi ini adalah produk asuransi milik PT AIA FINANCIAL serta bukan merupakan produk dan tanggung jawab PT. BANK 
CIMB NIAGA, Tbk (”CIMB NIAGA”). CIMB NIAGA hanya bertindak sebagai pihak yang mereferensikan atau merekomendasikan 
produk asuransi PT AIA FINANCIAL. Produk ini tidak dijamin oleh CIMB NIAGA dan tidak termasuk dalam cakupan program 
penjaminan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan perundang-undangan mengenai lembaga penjamin simpanan.

2. CIMB NIAGA tidak bertanggung jawab atas segala informasi serta materi yang dimuat dalam brosur dari produk asuransi ini 
berikut setiap perubahannya atau dokumen lain yang secara resmi disetujui dan atau dikeluarkan oleh PT AIA FINANCIAL.
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