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“Mereka bisa
melangkah maju
tanpa rasa
khawatir”
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Asuransi Bebas Rencana Optimal
Information

Keluarga adalah tempat kita mendapatkan kasih sayang dan perlindungan. Sering kali dalam hidup, kita
mendahulukan kepentingan keluarga di atas diri sendiri. Rasa tanggung jawab untuk menjadi tumpuan
harapan keluarga mungkin sudah tertanam di benak kita sejak beranjak dewasa, hingga ketika membentuk
rumah tangga sendiri.
Tapi, kadang Kamu berpikir dan merasa khawatir, jika suatu hari keluarga terpaksa kehilangan dirimu, atau
Kamu harus kehilangan penghasilan akibat kecelakaan yang menyebabkan Kamu mengalami Ketidakmampuan
Total Tetap, apa yang akan terjadi pada senyum mereka yang begitu berharga?
Keadaan pasti akan berubah dan menyebabkan mereka harus memikul tanggung jawab lebih besar, Kamu
ingin anak-anak tetap tidak terbebani ataupun harus kehilangan indahnya masa kecil dengan lebih cepat.
Di FWD Insurance, kami memberikan perlindungan dan dukungan untuk keluargamu agar mereka bisa terus
jalani hari – harinya dengan penuh semangat dalam meraih mimpi apapun yang terjadi. Asuransi Bebas
Rencana Optimal memberikan manfaat Uang Pertanggungan jika terjadi risiko Ketidakmampuan Total Tetap
dan meninggal.
Dan, karena risiko kecelakaan lalu lintas termasuk penyebab kematian tertinggi di Indonesia*, kami pun
telah menyiapkan perlindungan berupa tambahan Uang Pertanggungan terhadap risiko Meninggal Karena
Kecelakaan atau Ketidakmampuan Total Tetap sebagai jaring pengaman dalam menghadapi risiko ini
dengan premi terjangkau.
Bila Kamu diberikan kebahagiaan untuk terus melangkah tanpa harus menghadapi risiko apapun dalam
Masa Asuransi, Kamu akan mendapatkan manfaat hingga 120% dari total Premi Dasar yang dibayarkan
(tidak termasuk Ekstra Premi) di akhir Masa Asuransi.
Bersama FWD Insurance, Kamu bebas dari rasa khawatir akan masa depan keluarga, tanpa ada yang terbuang
percuma.
* https://www.worldlifeexpectancy.com/country-health-profile/indonesia
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Kami hadirkan Asuransi Bebas Rencana Optimal,
perlindungan terhadap ketidakpastian risiko
Kenapa Kamu perlu perlindungan ini?
Menjamin keamanan masa depan keluarga adalah salah satu hadiah terbesar yang dapat
Kamu persiapkan untuk mereka dari sekarang. Dengan perlindungan ini, Kamu dapat
memastikan kenyamanan mereka untuk hari ini dan besok. FWD Insurance menyediakan
pembayaran manfaat Uang Pertanggungan jika sesuatu yang tidak diinginkan terjadi pada
Kamu sehingga Kamu enggak perlu khawatir akan masa depan keluargamu.

Bagaimana cara menentukan nilai pertanggungan?
Perhitungkan berapa banyak dana termasuk kewajiban-kewajiban lainnya yang
dibutuhkan untuk memenuhi kehidupan keluargamu, terutama jika Kamu mengalami risiko
meninggal dunia maupun Ketidakmampuan Total dan Tetap.
Sesuaikan dengan kemampuan finansial dan usia Kamu.

Apa bedanya Asuransi Bebas Rencana Optimal
dengan yang lainnya?
Banyak lirik lagu dan cerita yang mengingatkan kita bahwa hidup ini hanya satu kali. Tak jarang juga orang menasihati
kita untuk menikmati hidup yang hanya sekali ini dengan sepenuh hati. Bersama Asuransi Bebas Rencana Optimal
yang memberikan manfaat jika terjadi risiko Ketidakmampuan Total Tetap atau meninggal, Kamu enggak
perlu khawatir lagi untuk menikmati hidup ini dan juga enggak perlu khawatir akan masa depan keluargamu
jika hal yang tidak diinginkan terjadi. Dan apabila Polis Kamu masih berlaku sampai akhir Masa Asuransi,
maka Kamu akan mendapatkan manfaat hingga 120% dari total Premi Dasar yang dibayarkan (tidak
termasuk Ekstra Premi) di akhir Masa Asuransi. Tidak akan ada yang terbuang percuma dan tidak perlu ada
rasa khawatir lagi.
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Perlindungan Optimal
Perlindungan jiwa yang komprehensif dengan Uang Pertanggungan yang
dapat disesuaikan dengan kebutuhan.
Proteksi meninggal atau Ketidakmampuan Total Tetap akibat Kecelakaan,
kapan pun dan di mana pun.
Perlindungan menyeluruh mulai dari Pemegang Polis sampai Penerima
Manfaat*.

Manfaat Maksimal
Tambahan 10x Uang Pertanggungan atau maksimal Rp6 miliar (mana yang
lebih kecil), jika Tertanggung meninggal/mengalami Ketidakmampuan Total
Tetap akibat Kecelakaan Lalu Lintas di Hari Raya.
Tambahan 5x Uang Pertanggungan atau maksimal Rp3 miliar (mana yang
lebih kecil), jika Tertanggung meninggal/mengalami Ketidakmampuan Total
Tetap akibat Kecelakaan Lalu Lintas.
Tambahan 2x Uang Pertanggungan atau maksimal Rp2 miliar (mana yang
lebih kecil), jika meninggal/mengalami Ketidakmampuan Total Tetap akibat
Kecelakaan karena bencana alam/sebagai penumpang transportasi
komersil/terbakarnya atau runtuhnya bangunan.
Tambahan 1x Uang Pertanggungan atau maksimal Rp1 miliar (mana yang lebih
kecil), jika meninggal/mengalami Ketidakmampuan Total Tetap akibat
Kecelakaan secara umum.
Pengembalian hingga 120% dari total Premi Dasar yang dibayarkan (tidak
termasuk Ekstra Premi) di akhir Masa Asuransi.

Fleksibel & Kompetitif
Pilihan Masa Asuransi yaitu 10 tahun, 15 tahun, atau 20 tahun sesuai dengan
kebutuhan dan kondisi finansial Kamu.
Pilihan Masa Pembayaran Premi yang singkat dan sesuai kebutuhan yaitu 5
tahun, 10, tahun, dan 15 tahun.
Kebebasan untuk menentukan cara bayar premi.
Premi yang Kamu bayarkan tidak akan berubah selama masa pembayaran
premi (premi tetap/flat).
* Manfaat meninggal karena kecelakaan khusus Pemegang Polis dan Penerima Manfaat.

Yuk, pelajari manfaat perlindungan ini…
1. Perlindungan Sementara dalam Masa Pengajuan Asuransi
Kamu tidak perlu khawatir. Selama pengajuan asuransi masih dalam proses, Kamu tetap terlindungi
dengan manfaat sebesar mana yang lebih kecil antara Uang Pertanggungan dan Rp200 juta, jika terjadi
risiko meninggal dunia karena Kecelakaan, Premi Kamu juga akan dikembalikan.
2. Manfaat Meninggal
Kamu juga enggak perlu takut ada yang terbuang percuma karena premi untuk memberikan Kamu dan
keluargamu ketenangan dari ketidakpastian yang bisa datang kapan pun, 100% Uang Pertanggungan
akan diberikan jika terjadi risiko meninggal selama Masa Asuransi.
3. Manfaat Meninggal Karena Kecelakaan (ADB) / Ketidakmampuan Total Tetap (TPD)
Apabila Tertanggung meninggal karena kecelakaan pada Masa Asuransi, Uang Pertanggungan Manfaat
Meninggal dan Uang Pertanggungan Manfaat ADB/TPD akan dibayarkan sesuai dengan tabel di bawah ini.
Apabila Tertanggung mengalami Ketidakmampuan Total Tetap pada Masa Asuransi, hanya Uang
Pertanggungan Manfaat ADB/TPD yang akan dibayarkan sesuai dengan tabel di bawah ini.
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Ketentuan Nilai Uang Pertanggungan (“UP”)
Manfaat ADB/TPD

100% (1 kali) dari UP
Manfaat Meninggal
dengan batas
maksimal manfaat
sebesar
Rp1.000.000.000
per jiwa

200% (2 kali) dari UP
Manfaat Meninggal
dengan batas
maksimal manfaat
sebesar
Rp2.000.000.000
per jiwa

500% (5 kali) dari UP
Manfaat Meninggal
dengan batas
maksimal manfaat
sebesar
Rp3.000.000.000
per jiwa

1000% (10 kali) dari UP
Manfaat Meninggal
dengan batas maksimal
manfaat sebesar
Rp6.000.000.000
per jiwa

Manfaat ADB/TPD
Umum

Manfaat ADB/TPD
Khusus

Manfaat ADB/TPD
Jalan Raya

Manfaat ADB/TPD
Hari Raya

(akibat Kecelakaan)

(Yang disebabkan oleh bencana
alam dan/atau sebagai
penumpang transportasi yang
membayar ongkos perjalanan
dan/atau yang disebabkan oleh
terbakarnya atau runtuhnya
bangunan)

(akibat kecelakaan lalu
lintas ketika mengendarai
atau menjadi penumpang
kendaraan bermotor roda
4 (empat) atau lebih)*

(akibat Kecelakaan Lalu Lintas
pada saat mengendarai atau
menjadi penumpang kendaraan
bermotor roda 4 (empat) atau
lebih dan terjadi dalam masa hari
raya termasuk 2 (dua) hari
sebelum dan 2 (dua) hari setelah
hari raya)*

4. Manfaat ADB Pemegang Polis
Enggak tanggung-tanggung, perlindungan sebesar 10% dari Uang Pertanggungan (Maksimum Rp50 juta)
juga diberikan untuk Pemegang Polis jika meninggal dunia akibat kecelakaan dalam Masa Asuransi
dan usia Pemegang Polis tidak lebih dari 70 (tujuh puluh) tahun.**
5.

Manfaat ADB Ahli Waris
Untuk memberikan Kamu dan keluargamu ketenangan dari ketidakpastian yang bisa datang kapan
pun, kami juga memberikan manfaat sebesar 10% dari Uang Pertanggungan (Maksimum Rp50 juta).
Manfaat akan dibayarkan apabila dalam Masa Asuransi salah satu Penerima Manfaat meninggal dunia
akibat kecelakaan dan usia Penerima Manfaat tidak lebih dari 70 (tujuh puluh) tahun.***

6. Manfaat Akhir Masa Asuransi
Kamu juga enggak perlu takut ada yang terbuang percuma karena Premi yang telah dibayarkan akan
dikembalikan (tidak termasuk ekstra Premi) jika Polis masih berlaku sampai akhir Masa Asuransi.
Besarnya manfaat ini mengikuti Masa Asuransi yang dipilih:
110% dari total Premi Dasar yang dibayar, untuk Masa Asuransi 10 tahun
115% dari total Premi Dasar yang dibayar, untuk Masa Asuransi 15 tahun
120% dari total Premi Dasar yang dibayar, untuk Masa Asuransi 20 tahun
*Dikecualikan untuk Kecelakaan Lalu Lintas yang terjadi di luar wilayah Indonesia.
**Manfaat ini tidak berlaku bagi Pemegang Polis berikutnya/pengganti, atau bila Pemegang Polis adalah Tertanggung atau badan hukum.
*** Manfaat ini berlaku maksimal 1 (satu) kali pembayaran termasuk bila jumlah Penerima Manfaat lebih dari 1 (satu) orang, maka manfaat ini
akan berlaku hanya untuk Penerima Manfaat yang meninggal akibat Kecelakaan pertama kali.
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Hal lain yang perlu Kamu ketahui…
Kamu bisa membeli Polis ini saat Kamu berusia minimal 18 tahun (ulang tahun terakhir), dan untuk
tertanggung tergantung pada Masa Asuransi yang Kamu pilih:
Masa Asuransi 10 tahun: Usia 30 hari-75 tahun (ulang tahun terakhir).
Masa Asuransi 15 tahun: Usia 30 hari-70 tahun (ulang tahun terakhir).
Masa Asuransi 20 tahun: Usia 30 hari-65 tahun (ulang tahun terakhir).

Masa Pembayaran Premi

: Sesuai dengan Masa Asuransi yang Kamu pilih.

(MPP) & Manfaat Akhir
Masa Asuransi

Masa

MPP

Manfaat Akhir Masa Asuransi
(dari premi yang telah dibayarkan)

Mata Uang
Premi

10 tahun

5 tahun

110%

15 tahun

10 tahun

115%

20 tahun

15 tahun

120%

: Hanya tersedia dalam mata uang rupiah.
: besaran premi tetap selama masa pembayaan premi dan berdasarkan usia
/jenis kelamin/Uang Pertanggungan/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-12
akibat kecelakan lalu lintas pada hari raya maka
Penerima Manfaat Bapak A akan menerima total
santunan Uang Pertanggungan sebesar
Rp5.500.000.000.

Masa Pembayaran Premi

Bapak A
Usia 40 tahun
Polis Mulai Berlaku
(Tahun Polis 1)

Tahun Polis 10

Tahun Polis 12

Tahun Polis 15

Uang Pertanggungan = Rp500 juta.
Premi = Rp19.600.000/tahun.

Masa Asuransi

Bapak A memilih Masa Asuransi selama 15
Tahun, maka Bapak A harus membayar premi
sebesar Rp19.600.000 (39,2‰ X Rp500 juta)
per tahun selama 10 tahun berturut-turut mulai
dari Tahun Polis ke-1 hingga Tahun Polis ke-10.

Jika Bapak A masih hidup hingga akhir Masa
Asuransi, maka akan mendapatkan Manfaat
Akhir Masa Asuransi yaitu sebesar
Rp225.400.000.

Bapak A sebagai Tertanggung sekaligus Pemegang Polis akan membeli Asuransi Bebas Rencana Optimal pada usia 40 tahun dengan
Masa Asuransi 15 tahun. Premi yang dibayarkan Bapak A adalah Rp19.600.000 per tahun selama 10 tahun berturut-turut mulai dari
Tahun Polis ke-1 hingga Tahun Polis ke-10, dengan Uang Pertanggungan Rp500 juta. Premi yang dibayarkan akan flat/tidak akan
naik selama Masa Pembayaran Premi.
Manfaat yang didapat oleh Bapak A adalah sebagai berikut:
Manfaat Meninggal sebesar Rp500 juta.
Manfaat ADB/TPD Umum sebesar Rp500 juta.
Manfaat ADB/TPD Khusus sebesar Rp1 miliar.
Manfaat ADB/TPD Jalan Raya sebesar Rp2,5 miliar.
Manfaat ADB/TPD Hari Raya sebesar Rp5 miliar.

Ilustrasi 1 :
Pada tahun ke-12 Bapak A meninggal dunia akibat kecelakan lalu lintas pada hari raya. Setelah pengajuan klaim disetujui,
Penerima Manfaat Bapak A akan menerima sebesar Rp5.500.000.000, yaitu atas:
Manfaat Meninggal: 1x Uang Pertanggungan sebesar Rp500.000.000; ditambah
Manfaat ADB/TPD Hari Raya: 10x Uang Pertanggungan sebesar RP5.000.000.000.

Ilustrasi 2 :
Bapak A masih hidup hingga akhir Masa Asuransi atau akhir Tahun Polis ke-15, maka akan diberikan Manfaat Akhir Asuransi
sebesar 115% dari total Premi Dasar yang dibayarkan (sesuai dengan Masa Asuransi yang Bapak A pilih, yaitu 15 Tahun), yaitu
sebesar Rp225.400.000.
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Dalam hal apa manfaat tidak dapat dibayarkan?
Berikut hal-hal yang menyebabkan Manfaat Meninggal tidak dapat dibayarkan:

1. Jika nasabah tidak jujur atau tidak memberikan informasi dengan lengkap
dalam mengisi data kesehatan, pekerjaan, dan hobi.

Manfaat Asuransi tidak akan dibayarkan dalam hal meninggalnya atau

2. dideritanya Ketidakmampuan Total Tetap sebagaimana diatur dalam polis ini
dikarenakan hal-hal sebagai berikut:

a. 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
b. Keterlibatan dari Tertanggung, Pemegang Polis atau Penerima Manfaat
dalam melakukan atau berusaha melakukan tindakan ilegal, melalaikan
dan/atau melawan/melanggar hukum, terpancing melakukan
pembunuhan atau penyerangan atau berada di bawah pengaruh
obat-obatan/narkotika/alkohol dalam bentuk apapun termasuk tindak
kejahatan asuransi yang dilakukan oleh pihak yang memiliki atau turut
memiliki kepentingan dalam pertanggungan asuransi ini.
3. Penanggung tidak akan membayarkan Manfaat ADB/TPD Umum/Khusus/Jalan Raya/Hari Raya dan/atau Manfaat ADB Pemegang Polis/Ahli Waris
dikarenakan hal-hal sebagai berikut:
a. Terbang atau ikut serta dalam kegiatan udara apa pun kecuali bepergian
dengan pesawat terbang sebagai penumpang yang membayar ongkos
dan bukan sebagai awak pesawat atau untuk tujuan perdagangan atau
operasi teknis di dalam atau di atas pesawat udara;
b. Perang, invasi, tindakan musuh asing, permusuhan atau operasi mirip
perang (apakah perang dinyatakan atau tidak), perang saudara, militer
atau kudeta;
c. Partisipasi langsung dalam pemogokan, kerusuhan, revolusi, keributan
sipil atau pemberontakan;
d. Tugas aktif sebagai prajurit perang (baik sukarela atau tidak);
e. Setiap cedera sebagai akibat dari gangguan mental;
4. Penanggung juga tidak akan membayarkan Manfaat ADB/TPD Jalan
Raya/Hari Raya dikarenakan Kecelakaan Lalu Lintas di mana Tertanggung
adalah pengemudi profesional atau komersial selama pelaksanaan tugas
profesional atau komersial.
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Catatan penting untuk diperhatikan
Brosur ini hanya sebagai referensi untuk memberikan penjelasan mengenai produk Asuransi Bebas Rencana
Optimal dan bukan sebagai Polis asuransi yang mengikat.
Kamu wajib membaca dan memahami seluruh syarat dan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Polis
Asuransi Bebas Rencana Optimal.
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.
Premi yang Kamu bayarkan sudah termasuk biaya Asuransi, biaya pemeliharaan Polis dan biaya distribusi
untuk tenaga pemasar.

Tentang FWD Insurance
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
Suicide tentang asuransi.
Berdiri di Asia sejak tahun 2013, FWD merupakan lini bisnis asuransi dari grup investasi, Pacific 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
Illegal
ActGroup.

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)

fwd.co.id

CustomerCare.id@fwd.com

FWD Customer Care
1 500 525

(+62) 855 1500 525

