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FWD Legacy Protection
Introduction

Kesuksesan telah menjadi cerita hidup Anda. Sebagian dari penghasilan pun telah dialokasikan secara
strategis pada investasi atau bisnis yang menghasilkan keuntungan yang lebih banyak. Dengan demikian,
Anda dapat terus memberikan yang terbaik untuk keluarga dengan menyediakan dana pendidikan anak,
mempersiapkan warisan, dan juga menjalani masa pensiun yang nyaman.
Pernahkah Anda berpikir jika terjadi hal yang tidak diinginkan pada diri Anda sebelum semua rencana
terlaksana? Anda tidak ingin dana yang seharusnya dialokasikan pada investasi atau bisnis untuk masa
depan mereka, terpaksa dialihkan oleh keluarga untuk melanjutkan hidup. Anda menginginkan yang terbaik
bagi keluarga, agar mereka memiliki hidup yang tenang dan nyaman di masa depan.
Di FWD Insurance, kami mengerti bahwa Anda sangat memprioritaskan masa depan keluarga yang nyaman
namun sekaligus dapat terus mempertahankan gaya hidup saat ini. FWD Legacy Protection dirancang khusus
tanpa batasan maksimum Uang Pertanggungan sehingga dapat disesuaikan dengan kebutuhan Anda. Jadi, dana
yang sudah Anda alokasikan pada investasi atau bisnis akan tetap berkembang sesuai rencana bila risiko terjadi,
sementara kebutuhan mereka pun tetap terpenuhi. Premi yang kompetitif dan proses pengajuan asuransi pun
sangat mudah tanpa pemeriksaan medis dengan uang pertanggungan hingga Rp10 miliar.
Dengan FWD Legacy Protection, dana yang telah Anda alokasikan untuk mengembangkan bisnis maupun
investasi, dapat terus berkembang tanpa perlu khawatir akan masa depan keluarga tercinta jika terjadi
risiko yang tidak terduga.
Kesuksesan telah menjadi cerita hidup Anda. Sebagian dari penghasilan pun telah dialokasikan secara
strategis pada investasi atau bisnis yang menghasilkan keuntungan yang lebih banyak. Dengan demikian,
Anda dapat terus memberikan yang terbaik untuk keluarga dengan menyediakan dana pendidikan anak,
mempersiapkan warisan, dan juga menjalani masa pensiun yang nyaman.
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FWD Legacy Protection
Product Information

Kami hadirkan FWD Legacy Protection,
perlindungan terhadap ketidakpastian risiko
Kenapa Anda perlu perlindungan ini?
Kami mengerti bahwa ketidakpastian akan datangnya risiko dapat mempengaruhi stabilitas
keuangan keluarga. Dana yang selama ini sudah Anda alokasikan untuk investasi ataupun bisnis
yang seharusnya dipersiapkan untuk masa depan mereka dapat terganggu karena terpaksa
harus digunakan untuk kehidupan mereka sehari-hari. FWD Insurance menyediakan pembayaran
manfaat untuk membantu mengurangi beban keuangan keluarga yang mungkin timbul jika
sesuatu yang tidak diinginkan terjadi pada Anda.

Bagaimana cara menentukan nilai pertanggungan?
Perhitungkan berapa banyak dana termasuk kewajiban-kewajiban lainnya yang dibutuhkan
untuk memenuhi kehidupan keluarga jika risiko yang tidak diinginkan terjadi pada Anda.
Sesuaikan dengan strategi finansial dan usia Anda.

Apa bedanya FWD Legacy Protection
ini dengan yang lainnya?
FWD Legacy Protection memberikan manfaat 100% Uang Pertanggungan jika dalam masa perlindungan terjadi risiko
meninggal disebabkan oleh apapun yang tidak dikecualikan dalam polis. Besaran Uang Pertanggungan, masa
perlindungan, dan Masa Pembayaran Premi dapat disesuaikan dengan kebutuhan keluarga Anda*. Anda tidak perlu
khawatir lagi akan kelangsungan hidup keluarga jika hal yang tidak diinginkan terjadi.

Perlindungan Maksimal
Manfaat Meninggal.
Memberikan perlindungan jiwa
selama 10 tahun, 15 tahun, atau
20 tahun.

Kompetitif & Prosesnya Mudah
Tidak perlu pemeriksaan medis
(medical check-up) untuk Uang
Pertanggungan hingga Rp10 miliar**;
dan
Tidak perlu financial underwriting
untuk Uang Pertanggungan
hingga Rp12 miliar***

Fleksibel
Pilihan Masa Pembayaran Premi yaitu 5 tahun, 10 tahun
atau 15 tahun, sesuai dengan kebutuhan dan strategi
finansial Anda.
Kebebasan untuk menentukan cara pembayaran Premi.
Premi yang Anda bayarkan tidak akan berubah selama
masa pembayaran premi (premi tetap/flat).

*Mengacu pada ketentuan minimum Uang Pertanggungan yaitu sesuai dengan Usia Masuk Tertanggung dan maksimum Uang Pertanggungan
yaitu sesuai dengan persetujuan underwriting.
**Memungkinkan dilakukan pemeriksaan medis (medical check-up) jika dibutuhkan.
***Memungkinan dilakukan financial underwriting jika dibutuhkan.
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Yuk, pelajari manfaat perlindungan ini…
Perlindungan Sementara Dalam Masa Pengajuan Asuransi
Anda tidak perlu khawatir. Selama pengajuan asuransi masih dalam proses, Anda tetap terlindungi dengan
manfaat sebesar mana yang lebih kecil antara Uang Pertanggungan dan Rp200 juta jika terjadi risiko
meninggal dunia karena kecelakaan. Premi Anda juga akan dikembalikan.
Manfaat Meninggal
Untuk memberikan Anda dan keluarga ketenangan dari ketidakpastian yang bisa datang kapan pun, 100%
Uang Pertanggungan akan diberikan jika selama Masa Asuransi terjadi risiko meninggal selama masa
asuransi.

Fitur/fasilitas tambahan di produk ini...
Nilai Tunai
Sejumlah nilai yang dijamin sebagai hak Pemegang Polis yang jumlahnya mengacu pada tabel Nilai Tunai
yang tercantum di Polis.
Fasilitas Pinjaman Polis
Fasilitas pinjaman yang diberikan kepada Pemegang Polis apabila polis telah mempunyai Nilai Tunai.
Jumlah minimum Pinjaman Polis yang dapat diberikan sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah) dan maksimal
sebesar 50% (lima puluh persen) dari Nilai Tunai yang terbentuk pada saat permohonan Pinjaman Polis.
Fasilitas Pinjaman Polis Otomatis
Apabila sampai dengan berakhirnya Masa Leluasa premi belum dibayarkan dan polis memiliki Nilai Tunai,
maka fasilitas Pinjaman Polis akan berlaku secara otomatis untuk membayar premi tertunggak dan premi
lanjutan untuk menjaga agar polis tetap berlaku.

Hal lain yang perlu Kamu ketahui…
Anda bisa membeli Polis ini saat Anda berusia minimal 18 tahun (ulang tahun terakhir),
dan untuk Tertanggung tergantung pada Masa Asuransi yang Anda pilih:
Masa Asuransi 20 tahun: Usia 18-65 tahun (ulang tahun terakhir).
Masa Asuransi 15 tahun: Usia 18-70 tahun (ulang tahun terakhir).
Masa Asuransi 10 tahun: Usia 18-75 tahun (ulang tahun terakhir).
Masa Pembayaran Premi

: Sesuai dengan Masa Asuransi yang Kamu pilih.

(MPP)
Masa Asuransi

MPP

10 tahun

5 tahun

15 tahun

10 tahun

20 tahun

15 tahun
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Uang Pertanggungan

: Sesuai dengan Usia Masuk Tertanggung.

Usia Masuk

Premi

Uang Pertanggungan
Minimum

≤ 50 tahun

Rp5 miliar

51 – 60 tahun

Rp3 miliar

61 – 75 tahun

Rp2 miliar

Maksimum
Sesuai dengan
persetujuan
underwriting

: Besaran premi tetap selama masa pembayaran premi dan
berdasarkan usia/jenis kelamin/ Uang Pertanggungan/Masa Asuransi/
Masa Pembayaran Premi/risiko.

Tata cara klaim
Kamu dapat mengajukan klaim Manfaat Asuransi dengan cara:
Mengisi dan melengkapi dokumen yang diisyaratkan secara digital, melalui:
Aplikasi FWD Max dengan menggunakan fitur eServices yang bisa didownload di Apple Store dan Google
Play Store

Info lebih lanjut, silakan hubungi FWD Customer Care di 1500 525, tenaga pemasar Kamu, atau akses
website kami di fwd.co.id.
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Yuk, lihat Ilustrasi berikut ini
Rp

Jika Bapak A meninggal pada Tahun Polis Ke-7,
Penerima Manfaat Bapak A akan menerima
santunan Uang Pertanggungan sebesar
Rp5.000.000.000.

Masa Pembayaran Premi

Bapak A
Usia 45 tahun

Polis Mulai Berlaku
(Tahun Polis ke 1)

Tahun Polis ke 5

Tahun Polis ke 7

Tahun Polis Ke 10

Uang Pertanggungan = Rp5 miliar.
Premi = Rp35.800.000/tahun.

Masa Asuransi

Bapak A memilih mata uang Rupiah dan Masa Asuransi selama 10
tahun, maka Bapak A harus membayar premi sebesar
Rp35.800.000 per tahun selama 5 tahun berturut-turut mulai dari
Tahun Polis ke-1 hingga Tahun Polis ke-5.

Bapak A membeli FWD Legacy Protection pada usia 45 tahun dengan Masa Asuransi 10 tahun. Premi yang dibayarkan Bapak
A adalah Rp35.800.000 per tahun (7,16/1.000 x Rp5 miliar) selama 5 tahun, dengan Uang Pertanggungan Rp5 miliar. Premi
yang dibayarkan akan flat/tidak akan naik selama Masa Pembayaran Premi.
Pada tahun ke-7 Bapak A meninggal dunia. Setelah pengajuan klaim disetujui, maka dibayarkan Uang Pertanggungan sebesar Rp 5 miliar
kepada Penerima Manfaat Bapak A (Bapak A adalah Tertanggung sekaligus Pemegang Polis). Selanjutnya Pertanggungan Berakhir.

Dalam hal apa manfaat tidak dapat dibayarkan?
Anda tidak akan mendapatkan Manfaat Asuransi oleh hal-hal sebagai berikut (exclusions):

Jika Anda tidak jujur atau tidak memberikan informasi dengan lengkap
dalam mengisi data kesehatan dan pekerjaan.
Jika meninggalnya Tertanggung disebabkan diantaranya oleh hal-hal sebagai
berikut:
Bunuh Diri

Bunuh diri, mencoba bunuh diri atau melukai diri sendiri
baik dilakukan dalam keadaan sadar atau tidak sadar
oleh Tertanggung yang terjadi dalam waktu 1 (satu) tahun
sejak berlakunya Polis atau sejak tanggal terakhir
pemulihan Polis, yang mana tanggal terakhir berlaku;
atau

Pelanggaran
Hukum

Keterlibatan dari Tertanggung melakukan tindakan ilegal,
melalaikan
dan/atau melawan/melanggar hukum,
termasuk tindak kejahatan asuransi yang dilakukan oleh
pihak yang memiliki atau turut memiliki kepentingan
dalam pertanggungan asuransi ini.
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Disclaimer & About Company

Catatan penting untuk diperhatikan
Brosur ini hanya sebagai referensi untuk memberikan penjelasan mengenai produk asuransi FWD Legacy
Protection dan bukan sebagai Polis asuransi yang mengikat.
Anda wajib membaca dan memahami seluruh syarat dan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Polis asuransi
FWD Legacy Protection.
FWD Insurance merupakan perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa
Keuangan.
Produk-produk yang ditawarkan oleh FWD Insurance telah mendapatkan otorisasi dari dan diawasi oleh
Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Premi yang Anda bayarkan sudah termasuk biaya asuransi, biaya pemeliharaan Polis dan biaya distribusi
untuk tenaga pemasar.

PT FWD Insurance Indonesia (”FWD Insurance”)
PT FWD Insurance Indonesia (“FWD Insurance”) merupakan perusahaan asuransi jiwa patungan
dan bagian dari FWD Group (“FWD”). Sebelumnya dikenal sebagai PT Commonwealth Life, FWD
Insurance telah resmi bergabung dengan PT FWD Life Indonesia (“FWD Life”) dan akan dikenal
selanjutnya sebagai FWD Insurance.
Dengan bergabungnya FWD Life dan FWD Insurance, FWD Insurance akan memiliki
rangkaian produk yang lebih lengkap mencakup produk asuransi yang dikaitkan dengan
investasi, asuransi berjangka individu & kumpulan, asuransi kecelakaan diri individu &
kumpulan, dan asuransi kesehatan kumpulan melalui jalur distribusi yang didukung teknologi
terintegrasi termasuk keagenan, bancassurance, e-commerce dan korporasi.
FWD memiliki jaringan usaha di Hong Kong & Makau, Thailand, Indonesia, Filipina, Singapura,
Vietnam, Jepang dan Malaysia, menawarkan asuransi jiwa dan kesehatan, asuransi umum, employee
benefits, produk syariah dan takaful di beberapa negara. FWD fokus dalam mengembangkan
pengalaman nasabah yang baru dengan menghadirkan produk-produk yang mudah dipahami,
didukung oleh teknologi digital terdepan. Melalui pendekatan yang disesuaikan dengan kebutuhan
nasabah, FWD berkomitmen untuk menjadi perusahaan asuransi terkemuka di wilayah Asia Pasifik
yang dapat mengubah cara pandang masyarakat tentang asuransi.
Berdiri
di Asia sejak tahun 2013, FWD merupakan lini bisnis asuransi dari grup investasi, Pacific
Suicide
Century Group.
FWD Insurance terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”).
Untuk informasi lebih lanjut, silakan kunjungi www.fwd.co.id untuk FWD Insurance, atau
www.fwd.com untuk FWD Group.

PT FWD Insurance Indonesia
Pacific Century Place, Lantai 20 SCBD Lot 10
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta Selatan 12190,
Indonesia

Bebaskan Langkah
fwd.co.id
PT FWD Insurance Indonesia terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
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