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FWD Sprint Link Smart
Perlindungan sekaligus investasi
cerdas untuk masa kini dan nanti

FWD Customer Care: 1500 525

Sekilas produk

Perlindungan sekaligus
investasi cerdas untukmu
dan keluarga
Memiliki kesehatan finansial yang baik bukan hanya
dengan cara menabung. Dengan FWD Sprint Link Smart,
Premi yang kamu bayarkan akan memberikan kamu
perlindungan jiwa hingga usia 100 tahun serta
perlindungan lebih bagi Pemegang Polis dan ahli waris
jika terjadi risiko meninggal akibat kecelakaan hingga usia
70 tahun. Tak hanya itu, kamu berpotensi untuk
mendapatkan hasil investasi dari dana yang
dikembangkan untuk masa depanmu dan keluarga
melalui berbagai pilihan investasi.

Tentang produk

Proteksi untuk
masa depanmu
dan keluarga
Seiring beranjak dewasa, kamu berkeinginan untuk
menghasilkan banyak uang agar dapat digunakan untuk
membeli apa yang kamu butuhkan dan menabung untuk
kebutuhan masa depanmu dan keluarga karena kamu
memahami pentingnya menabung untuk berjaga-jaga
apabila terjadi sesuatu yang buruk atau bahkan hal baik
sekalipun, seperti membangun usaha atau
menyekolahkan anak.
Karena semangat untuk menghasilkan uang, terkadang
kamu bisa bekerja terlalu keras hingga mengorbankan
kesehatan. Pernahkah kamu berpikir bahwa jika
sesuatu buruk terjadi, uang hasil jerih payahmu yang
selama ini didapat habis begitu saja?

Tentang produk

Menabung bukanlah satu-satunya cara
untuk berjaga-jaga. Selain bekerja keras
untuk menghasilkan uang, kamu juga perlu
perlindungan yang memberikan potensi
hasil investasi. Jadi, kamu enggak perlu
mengorbankan tabunganmu jika terjadi
suatu hal tak terduga.
Bersama FWD Insurance, kami memahami
ketenangan akan masa depanmu dan
keluarga adalah prioritas maka dari itu kami
hadirkan rencana keuangan agar Premi
yang kamu bayarkan dapat memberikan
perlindungan jiwa hingga usia 100 tahun
dengan Uang Pertanggungan yang dapat
kamu sesuaikan dan berbagai perlindungan
tambahan yang komprehensif.
Untuk mengoptimalkan dana yang kamu
sisihkan, terdapat berbagai jenis instrumen
investasi yang dapat kamu pilih sesuai
dengan profil risikomu.

Tentang produk

FWD Sprint Link Smart berpotensi memberikan
pengembangan hasil investasi karena Premi
yang kamu bayarkan akan dialokasikan untuk
investasi mulai dari tahun pertama.*
Selain itu, kamu berkesempatan mendapatkan Bonus Loyalitas dan
juga bonus perlindungan lebih bagi Pemegang Polis dan ahli waris jika
terjadi risiko meninggal akibat kecelakaan.

*) Alokasi premi:
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Tentang produk

Perlindungan cerdas untukmu
Kami mengerti bahwa ketidakpastian akan
datangnya risiko dapat mempengaruhi stabilitas
keuangan keluarga. Uang yang selama ini sudah
kamu tabung untuk rencana-rencana masa depan
dapat terganggu karena terpaksa digunakan
untuk biaya sehari-hari keluarga.
Karena itu, kami hadirkan FWD Sprint Link Smart
yang menyediakan pembayaran manfaat berupa
Uang
Pertanggungan
untuk
membantu
mengurangi beban keuangan keluarga yang
mungkin timbul jika mereka harus kehilangan
kamu. Selain itu kamu juga berkesempatan untuk
meningkatkan potensi pengembangan dana
melalui aneka jenis investasi.

FWD Sprint Link Smart adalah produk asuransi
jiwa unit link dengan pembayaran Premi Berkala
yang memberikan Manfaat Asuransi berupa
Manfaat Meninggal baik yang diakibatkan
karena penyakit atau kecelakaan, Manfaat Bonus
Loyalitas, dan Manfaat Investasi. Produk ini
memiliki masa asuransi sampai dengan
Tertanggung berusia 100 tahun dan tersedia
dalam mata uang Rupiah.

Keunggulan produk

Saatnya FWD Sprint Link Smart
memberikan perlindungan dan investasi
cerdas untuk jangka panjang
Apa yang membuat FWD Sprint Link Smart beda dari yang lainnya?
FWD Sprint Link Smart merupakan produk asuransi jiwa yang dikaitkan dengan investasi
sehingga kamu tidak hanya akan mendapatkan perlindungan jiwa hingga usia 100 tahun,
tapi juga berkesempatan untuk mendapatkan hasil investasi.

Komprehensif
Masa Asuransi hingga usia 100 tahun.
Tersedia berbagai pilihan jenis investasi dengan hasil optimal.
Terdapat berbagai pilihan asuransi tambahan yang bisa
melengkapi perlindunganmu.
Memberikan perlindungan lebih bagi Pemegang Polis dan
ahli waris jika terjadi risiko meninggal akibat kecelakaan.

Fleksibel
Bebas melakukan penarikan atau penambahan dana setiap saat.
Bebas biaya Pengalihan Dana Investasi untuk transaksi online.
Bebas memilih frekuensi pembayaran.

Kompetitif
Alokasi investasi sejak tahun pertama.
Kesempatan untuk mendapatkan Bonus Loyalitas dengan
total 44% pada akhir tahun ke 8, 10, 12 dan 14.*

*Persentase bonus loyalitas dihitung dari Premi Dasar tahunan awal atau Premi Dasar tahunan
terakhir, mana yang lebih rendah.

Manfaat produk

Keunggulannya tak berhenti di situ,
karena kami juga akan memberikan berbagai
manfaat untuk kamu
Kami di FWD mengerti kebutuhanmu untuk membuat perencanaan tepat agar kamu dapat
mengembangkan uangmu, sekaligus tetap terlindungi.
Berikut adalah berbagai manfaat yang akan kamu dapatkan:

Manfaat Meninggal
FWD Sprint Link Smart memberikan ketenangan dari risiko yang
bisa datang kapan saja bagi kamu dan keluarga. Dapatkan 100%
Uang Pertanggungan dan Nilai Investasi yang terbentuk (jika ada)
jika terjadi risiko meninggal selama Masa Asuransi. Khusus untuk
Tertanggung anak, apabila Tertanggung meninggal dunia
sebelum usia 4 tahun, maka pembayaran Manfaat Meninggal
akan mengikuti ketentuan berikut:
Usia Tertanggung pada
saat meninggal dunia

Persentase Uang Pertanggungan
Yang dibayarkan

<1 tahun

20%

1< x <2 tahun

40%

2< x <3 tahun

60%

3< x <4 tahun

80%

> 4 tahun

100%

x = Usia Tertanggung saat meninggal dunia

Manfaat ADB Pemegang Polis
Tidak 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.*

*Manfaat ini tidak berlaku bagi Pemegang Polis berikutnya/pengganti, atau bila Pemegang Polis
adalah Tertanggung.

Manfaat produk

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.**

Manfaat Investasi
Selain perlindungan, kamu juga akan mendapatkan Manfaat
Investasi berupa Nilai Investasi (jika ada) yang akan dibayarkan
oleh FWD Insurance, dalam hal:
Tertanggung mencapai usia 100 (seratus) tahun pada ulang
tahun Polis; atau
Kamu melakukan penarikan atas seluruh Nilai Investasi
(penebusan Polis); atau
Polis menjadi batal dalam Masa Asuransi sesuai dengan
ketentuan Polis; atau
Klaim Manfaat Meninggal tidak disetujui oleh Kami.
Hal mana yang lebih dulu terjadi.

Manfaat Akhir Masa Asuransi (Maturity Benefit)
Jika Tertanggung berhasil mencapai usia 100 (seratus) tahun
pada ulang tahun Polis, maka kami akan membayarkan Manfaat
Akhir Masa Asuransi yaitu sebesar Nilai Investasi (jika ada).

** 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.

Fitur produk

Yuk, pelajari fitur/fasilitas
dari produk ini
Bonus Loyalitas
Dapatkan reward atas kerja kerasmu selama ini, kamu akan mendapatkan bonus loyalitas jika:
1. Kamu selalu membayarkan Premi Dasar secara tepat waktu dan terus menerus selama
masa Bonus Loyalitas;
2. Polis tidak dalam masa Cuti Premi Otomatis;
3. Tidak sedang mengajukan penebusan Polis sebelum jadwal dibagikannya Bonus
Loyalitas;
4. Tidak ada pembayaran klaim pembebasan Premi;
5. Jumlah penarikan sebagian Nilai Investasi Premi Dasar sejak Polis berlaku sampai
dengan dibagikannya Bonus Loyalitas tidak lebih dari:
Mana yang lebih rendah anatara 1 kali Premi Dasar tahunan awal atau Premi Dasar
tahunan terakhir.
Bonus Loyalitas dihitung berdasarkan persentase dari Premi Dasar tahunan awal atau
Premi Dasar tahunan terakhir, mana yang lebih rendah, dan akan dibagikan berdasarkan
pada tabel Bonus Loyalitas berikut:
Bonus Loyalitas

Akhir Tahun ke-8

Akhir Tahun ke-10

Akhir Tahun ke-12

Akhir Tahun ke-14

Premi Dasar dibayar
penuh hingga

Tahun ke-8

Tahun ke-10

Tahun ke-12

Tahun ke-14

Akan didapatkan pada
awal bulan

97

121

145

169

Persentase

8%

10%

12%

14%

Penebusan Polis

Pengalihan Nilai Investasi

Jika Tertanggung ingin menebus polis, maka
akan dibayarkan Nilai Investasi, dikurangi
Biaya Penebusan (jika ada).

Fasilitas ini memperbolehkan kamu untuk
mengalihkan sebagian atau seluruh nilai
investasinya dari satu dana investasi ke
dana investasi yang lain dalam satu mata
Uang yang sama.

Penarikan Sebagian Nilai Investasi

Cuti Premi Otomatis

Penarikan dapat dilakukan dalam bentuk
beberapa jumlah unit. Hal ini dapat
dilakukan melalui pembatalan unit
berdasarkan harga unit yang berlaku.
Kamu dapat memilih proporsi penarikan
dari setiap dana investasi dengan
mengikuti ketentuan yang ada di dalam
polis. Nilai Investasi yang kamu tarik
nantinya akan dikurangi dengan Biaya
Penarikan (jika ada).

Selain itu, kamu juga diperbolehkan untuk
berhenti membayar premi selama jangka
waktu tertentu. Dengan fasilitas Cuti Premi
Otomatis ini biaya-biaya yang timbul akan
tetap dibayar dari nilai investasi yang ada.
Cuti Premi Otomatis bisa dilakukan mulai
dari tahun ke-2 Polis, namun selama 7
tahun pertama Polis kamu akan dikenakan
Biaya Cuti Premi otomatis.

Jaminan Polis Tetap Berlaku (No-Lapse Guarantee)
FWD Sprint Link Smart memberikan kamu ketenangan dan kenyamanan dengan fitur
No-Lapse Guarantee yang memberikan jaminan bahwa polis kamu akan tetap berlaku
selama 7 tahun pertama Polis dengan ketentuan sebagai berikut:
a. Kamu membayar penuh Premi Dasar dan Premi Top Up Berkala (jika ada) selama 7
(tujuh) Tahun Polis pertama, sebelum Masa Leluasa berakhir;
b. Nilai Investasi Premi Top Up dapat dipotong untuk membayar biaya-biaya yang timbul
apabila Nilai Investasi Premi Dasar tidak cukup;
c. Tidak ada penarikan Nilai Investasi Premi Dasar dan Nilai Investasi Premi Top-Up
selama 7 (tujuh) Tahun Polis pertama;
d. Tidak melakukan penurunan Premi Dasar dan Premi Top Up Berkala (jika ada);
e. Tidak menaikkan Uang Pertanggungan Asuransi Dasar dan Asuransi Tambahan;
f. Tidak menambahkan Asuransi Tambahan;
g. Tidak melakukan Cuti Premi
h. Kamu setuju melakukan penyesuaian Premi Dasar dan Premi Top-Up Berkala (jika ada)
sesuai dengan ketentuan kami dalam hal terjadi perubahan Biaya Asuransi; dan
i. Kamu melakukan pembayaran kenaikan Premi akibat perubahan Biaya Asuransi.

Istilah produk

Beberapa istilah yang perlu kamu ketahui
Nilai investasi

Premi Dasar

Nilai seluruh unit berdasarkan harga
unit pada tanggal perhitungan
berikutnya.

Sejumlah uang yang kamu bayarkan
kepada kami secara berkala selama masa
pembayaran yang telah ditentukan
sebagaimana tercantum dalam Ringkasan
Polis pada setiap jatuh tempo dan
menjadi syarat berlakunya Polis FWD
Sprint Link Smart ini.

Premi Top-Up Berkala
Bagian dari Premi yang merupakan
tambahan dana untuk diinvestasikan
yang wajib kamu bayarkan secara
berkala kepada kami selama masa
pembayaran Premi yang telah
ditentukan, yang besarnya sama pada
setiap jatuh tempo.

Masa Leluasa
Masa selama 30 (tiga puluh) hari kalender
sejak Tanggal Jatuh Tempo dimana Polis
akan tetap berlaku walaupun Premi
belum dibayar lunas.

Catatan penting yang perlu
kamu perhatikan
Manfaat Asuransi akan dibayarkan sesuai dengan mata uang yang tercantum
dalam Polis.
Manfaat Asuransi akan dibayarkan setelah dikurangi terlebih dahulu dengan
kewajiban-kewajiban lainnya, jika ada.
Manfaat Asuransi akan dibayarkan apabila Polis masih berlaku.
Manfaat Asuransi berlaku di mana saja Tertanggung berada dan untuk semua
jenis risiko yang dipertanggungkan.
Penanggung tidak menanggung risiko atas klaim yang terjadi sebelum tanggal
berlaku Polis atau tanggal pemulihan Polis.

Asuransi tambahan

Asuransi tambahan yang bisa kamu pilih
1. FWD Critical Illness Accelerated
Manfaat perlindungan tambahan apabila Tertanggung Utama, pasangan dan buah
hati terdiagnosa Penyakit Kritis sebelum berusia 80 tahun maka akan dibayarkan
Uang Pertanggungan Penyakit Kritis yang akan mengurangi manfaat meninggal.

2. FWD Critical Illness Non Accelerated
Manfaat perlindungan tambahan apabila Tertanggung Utama, pasangan dan buah
hati terdiagnosa Penyakit Kritis sebelum berusia 80 tahun maka akan dibayarkan
Uang Pertanggungan Penyakit Kritis.

3. FWD Hospital Surgical
Manfaat perlindungan tambahan apabila Tertanggung Utama, pasangan atau buah
hati harus menjalani perawatan di Rumah Sakit sebelum berusia 100 tahun maka akan
dibayarkan penggantian biaya perawatan sesuai plan yang dipilih.

4. FWD Advance Hospital Surgical
Asuransi tambahan yang memberikan manfaat parawatan di Rumah Sakit untuk
Tertanggung Utama dan Tertanggung Tambahan dengan perlindungan hingga usia
100 tahun dan manfaat Santunan Tunai Harian jika menjalani perawatan di luar plan
yang dipilih ataupun telah mendapatkan penggantian dari asuransi lain.

5. FWD Payor Waiver
Manfaat Perlindungan tambahan apabila Pemegang Polis terdiagnosa Penyakit Kritis,
Cacat Tetap Total atau meninggal, maka akan diberikan manfaat pembebasan Premi
Dasar sampai Pemegang Polis berusia 65 tahun.

6. FWD Payor Waiver Plus
Manfaat Perlindungan tambahan apabila Pemegang Polis terdiagnosa Penyakit Kritis,
Cacat Tetap Total atau meninggal, maka akan diberikan manfaat pembebasan Premi
Dasar dan Premi Top Up Berkala sampai Pemegang Polis berusia 65 tahun.

Asuransi tambahan

7. FWD Waiver of Premium Insured
Manfaat Perlindungan tambahan apabila Pemegang Polis terdiagnosa Penyakit Kritis
atau Cacat Tetap Total maka akan diberikan manfaat pembebasan Premi Dasar
sampai Pemegang Polis berusia 65 tahun.

8. FWD Waiver of Premium Insured Plus
Manfaat Perlindungan tambahan apabila Pemegang Polis terdiagnosa Penyakit Kritis
atau Cacat Tetap Total maka akan diberikan manfaat pembebasan Premi Dasar dan
Premi Top Up Berkala sampai Pemegang Polis berusia 65 tahun.
9. FWD Waiver of Premium - Family
Manfaat perlindungan tambahan apabila Pemegang Polis terdiagnosa Penyakit Kritis,
Cacat Tetap Total atau meninggal maka akan diberikan manfaat pembebasan Premi
Dasar sampai Pemegang Polis berusia 65 tahun. Jika Pemegang Polis meninggal, Polis
akan dilanjutkan oleh pasangan.
10. FWD Waiver of Premium - Family Plus
Manfaat perlindungan tambahan apabila Pemegang Polis terdiagnosa Penyakit Kritis,
Cacat Tetap Total atau meninggal maka akan diberikan manfaat pembebasan Premi Dsar
dan Premi Top Up Berkala sampai Pemegang Polis berusia 65 tahun. Jika Pemegang Polis
meninggal, Polis akan dilanjutkan oleh pasangan.
11. FWD Family Term
Manfaat perlindungan tambahan apabila pasangan dan buah hati meninggal
sebelum berusia 100 tahun, maka akan dibayarkan Manfaat Meninggal sebesar
Uang Pertanggungan FWD Family Term.

12. FWD Accidental Death & Disablement Benefit
Manfaat perlindungan tambahan apabila Tertanggung menderita Cacat Tetap atau
meninggal karena Kecelakaan sebelum berusia 80 tahun maka akan dibayarkan
Manfaat Meninggal dan/atau Manfaat Cacat Tetap akibat Kecelakaan.

13. FWD Payor Term
Manfaat perlindungan tambahan apabila orang tua selaku Pemegang Polis
meninggal sebelum usia 100 tahun, maka akan dibayarkan Manfaat Meninggal
sebesar Uang Pertanggungan FWD Payor Term.

Pilihan investasi

Apa saja jenis investasi yang bisa kamu pilih?
FWD Sprint Equity Fund
Tujuan Investasi : untuk memberikan investor suatu pengembalian investasi
yang menarik pada cakrawala jangka panjang. Penempatan Investasi pada:
Surat Hutang dan/atau Pasar Uang
Saham

: 0% - 20%
: 80% - 100%

FWD Sprint Balanced Fund
Tujuan Investasi : untuk mencapai pertumbuhan modal jangka panjang
melalui manajemen portofolio aktif dalam ekuitas, pendapatan tetap dan
pasar uang. Penempatan Investasi pada:
Pasar Uang + Efek Pendapatan Tetap
Saham

: 35% - 65%
: 35% - 65%

FWD Sprint Fixed Income Fund
Tujuan investasi : untuk memberikan pengembalian investasi yang menarik
dengan penekanan pada stabilitas modal. Penempatan investasi pada:
Efek Hutang
Kas

: 80% - 100%
: 0% - 20%

(penempatan pada efek berpendapatan tetap dengan jatuh tempo kurang
dari 1 (satu) tahun dan Cash tidak akan melebihi 90%.)

FWD Sprint Money Market Fund
Tujuan investasi : untuk memberikan hasil yang menarik melalui investasi
pada instrumen pasar uang dan meningkatkan tingkat risiko melalui
diversifikasi instrumen pasar uang yang dipilih. Penempatan di Pasar Uang
sebesar 100% (termasuk surat hutang dengan jatuh tempo kurang dari
setahun)

Pilihan investasi

FWD World Equity Fund
Tujuan investasi FWD World Equity Fund adalah untuk memberikan
pertumbuhan investasi jangka panjang melalui investasi pada efek ekuitas
di dalam dan di luar negeri. Penempatan investasi pada:
Saham/Reksadana Saham
Kas dan/atau Pasar Uang

: 80% - 100%
: 0% - 20%

FWD Asia Fixed Income Fund
Tujuan investasi FWD Asia Fixed Income Fund adalah memberikan
pertumbuhan investasi melalui pengelolaan portofolio aktif dalam efek
hutang yang diperdagangkan di dalam negeri maupun bursa asing yang
ada di Asia. Penempatan investasi pada:
Efek bersifat hutang/Reksadana Pendapatan tetap
Kas dan/atau Pasar Uang

: 80% - 100%
: 0% - 20%

FWD Aggressive Plus Fund
Tujuan investasi FWD Aggressive Plus Fund adalah untuk memberikan
pertumbuhan modal dan tingkat keuntungan yang menarik dalam jangka
panjang dengan cara mengkapitalisasikan pertumbuhan pasar modal
Indonesia dengan alokasi investasi. Penempatan investasi pada:
Pasar Uang / Reksadana Pasar Uang
Pendapatan Tetap / Reksadana Pendapatan Tetap
Ekuitas / Reksadana Ekuitas

: 0% - 25%
: 0% - 25%
: 75% - 100%

Informasi investasi

Pengelola Dana Investasi
PT Schroders Investment Management Indonesia
PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen
PT BNP Paribas Asset Management
PT Ashmore Asset Management Indonesia
PT FWD Asset Management

Kinerja Dana Investasi
Jenis Investasi

2016

2017

2018

2019

2020*

Sejak
diluncurkan**

FWD Sprint Equity Fund

13.64%

14.22%

-4.32%

-0.10%

3.27%

37.40%

FWD Sprint Balanced Fund

13.10%

15.45%

-3.81%

7.83%

4.27%

61.38%

FWD Sprint Fixed Income Fund

0.81%

2.89%

3.25%

5.69%

3.66%

19.95%

FWD Sprint Money Market Fund

4.95%

4.42%

4.01%

5.17%

3.08%

36.60%

FWD Asia Fixed Income Fund

-2.02%

8.51%

-2.45%

0.85%

0.83%

3.77%

FWD World Equity Fund

-5.38%

5.11%

-9.58%

-0.52%

-5.99%

-7.90%

FWD Aggressive Plus Fund

12.17%

10.47%

-5.86%

-3.03%

1.31%

4.44%

* Tingkat pengembalian dihitung hingga 31 Desember 2020.
** Tingkat pengembalian dihitung dari tanggal diluncurkannya Jenis Investasi.
Catatan:
1 Investasi di instrumen pasar modal bergantung pada risiko pasar. Kinerja dana ini tidak
dijamin. Harga unit dan pendapatan dari dana ini dapat bertambah atau berkurang. Kinerja
dana investasi di masa lalu bukan merupakan indikasi kinerja di masa yang akan datang.
Keterangan lengkap tersedia pada Polis.
2 Penanggung dapat menambah atau menutup salah satu atau beberapa jenis investasi
yang tersedia dengan pemberitahuan sebelumnya kepada Pemegang Polis sebagaimana
diatur dalam Polis.
3 Harga Unit yang dipublikasikan sudah memperhitungkan Biaya Pengelolaan Investasi.

Ilustrasi produk

Cek ilustrasi skema manfaat berikut agar
kamu lebih mudah memahaminya

Bapak Pintar, usia 35 tahun membeli FWD Sprint Link Smart untuk dirinya sendiri
dengan 3 Asuransi Tambahan (rider), dengan rincian sebagai berikut:
Tertanggung
: Bapak Pintar
Pemegang Polis
: Bapak Pintar
Premi Dasar
: Rp3.000.000/bulan
Premi Top Up Berkala
: Rp1.000.000/bulan
Rencana pembayaran premi
: 15 tahun
Uang Pertanggungan
: Rp500.000.000
Asuransi Tambahan yang dipilih (rider):
1. FWD Accidental & Disablement Benefit
dengan Uang Pertanggungan sebesar Rp500.000.000
2. FWD Critical Illness Non Accelerated
dengan Uang Pertanggungan sebesar Rp150.000.000
3. FWD Advance Hospital Surgical
Plan B
Jenis Investasi yang dipilih: 100%FWD Sprint Equity Fund

Skenario pembayatan manfaat:
1. Pada usia 40 tahun Bapak Pintar jatuh sakit sehingga harus menjalani rawat inap di
rumah sakit, maka akan digantikan biaya rumah sakit sesuai dengan plan yang dipilih
yaitu plan B, dengan ketentuan sebagai berikut:
a) Kelas kamar standar terendah dengan 1 tempat tidur atau Rp1.500.000/hari
(mana yang lebih besar)
b) Wilayah pertanggungan Indonesia & Malaysia

2. Pada usia 45 tahun, Bapak Pintar mengalami kecelakaan yang mengakibatkan Bapak
Pintar kehilangan fungsi secara total dan tetap pada kedua belah tangan, maka kami
bayarkan Uang Pertanggungan dari Asuransi Tambahan FWD Accidental &
Disablement Benefit sebesar Rp500.000.000.

3. Jika pada usia 52 Bapak Pintar didiagnosis menderita Penyakit Kritis Paru-Paru Kronis
maka kami bayarkan Uang Pertanggungan dari Asuransi Tambahan FWD Critical
Illness Non Accelerated sebesar Rp150.000.000 tanpa mengurangi manfaat Uang
Pertanggunan dari Asuransi Dasar.

4. Bapak Pintar meninggal dunia pada usia 57 tahun maka kami bayarkan Uang Pertanggungan
atas Manfaat Meninggal sebesar Rp500.000.000 ditambah Nilai Investasi yang terbentuk
sebesar Rp1.563.488.546 (menggunakan asumsi tingkat pertumbuhan investasi sedang, yaitu
10%). Total Manfaat Meninggal yang dibayarkan: Rp2.063.488.546

Informasi biaya

Apa saja biaya yang akan
kami kenakan?
Biaya Akuisisi Premi Dasar, Premi Top-Up Berkala dan Biaya Top-Up Tunggal:
Biaya Akuisisi

Premi

Tahun ke-1

Tahun ke-2

Tahun ke-3

Tahun ke-4

Tahun ke-5

Tahun ke-6
dst

Premi Dasar

80%

70%

20%

20%

10%

0%

Premi Top Up Berkala/Premi Top Up Tunggal

3%

3%

3%

3%

3%

3%

Biaya Asuransi:
biaya yang dikenakan setiap bulannya sehubungan dengan pertanggungan Asuransi Dasar
maupun Asuransi Tambahan (jika ada), yang akan berubah berdasarkan usia Tertanggung pada
saat ulang tahun Polis.
Biaya Administrasi:
Biaya sebesar Rp27.500 yang akan dipotong setiap bulan dari Nilai Investasi selama Masa Asuransi.
Biaya Pengelolaan Investasi:
Maksimal 3% per tahun dan akan dipotong dari Nilai Investasi.
Biaya Penarikan Sebagian atau Penebusan Polis:
Akan dikenakan atas jumlah dana yang ditarik dari Nilai Investasi yang berasal dari Premi Dasar
Berkala dengan besaran sebagai berikut:
Tahun Polis
Biaya Penarikan/Biaya Penebusan

1

2

3 dst

75%

30%

0%

Biaya Pengalihan Dana Investasi (Fund Switching):
Rp300.000 per transaksi dan akan dipotong dari Dana Investasi yang dialihkan jika pengalihan
tersebut dilakukan secara manual (offline) dan bebas biaya Pengalihan Dana Investasi jika transaksi
dilakukan secara online.
Biaya Cuti Premi Otomatis:
Dalam hal Cuti Premi Otomatis sebelum Polis berjalan 7 (tujuh) tahun, Polis tidak dianggap Cuti
Premi apabila Dana Investasi Top-Up masih cukup untuk dipotong sebesar Premi Dasar dan tidak
dikenakan Biaya Cuti Premi Otomatis. Jika Dana Investasi Top-Up tidak cukup, maka akan
dikenakan biaya sebagai berikut:
Tahun Polis

Biaya Cuti Premi sebesar %
Premi Dasar jatuh tempo terakhir

1

Tidak diperkenankan Cuti Premi Otomatis

2-5

10%

6-7

5%

8+

0%

Biaya Pengelolaan Dana Investasi:
Jenis Investasi

Biaya Pengelolaan Dana Investasi

FWD Sprint Equity Fund

Max 2,5% per tahun

FWD Sprint Balanced Fund

Max 1,5% per tahun

FWD Sprint Fixed Income Fund

Max 1,25% per tahun

FWD Sprint Money Market Fund

Max 1% per tahun

FWD Asia Fixed Income Fund

Max 2,5% per tahun

FWD World Equity Fund

Max 2% per tahun

FWD Aggressive Plus Fund

Max 2,5% per tahun

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.
Sesuaikan dengan kemampuan finansial dan usia kamu.

Informasi lainnya

Hal lain yang perlu kamu ketahui
Kamu bisa membeli Polis ini saat kamu berusia minimal 18 tahun (ulang tahun terakhir), dan
untuk Tertanggung berusia 30 hari – 70 tahun.
Masa Asuransi: Sampai dengan Tertanggung berusia 100 tahun.
Mata Uang: tersedia dalam mata uang Rupiah.
Uang Pertanggungan: Minimum : 5x Premi Dasar Berkala tahunan atau Rp30 juta.
Maksimum: Sesuai dengan persetujuan Underwriting.
Premi:
Premi Dasar
Minimum: Rp3.000.000 per tahun
Maximum: sesuai ketentuan underwriting
Premi Top Up Berkala
Minimum: Rp1.200.000 per tahun
Maximum: 5x Premi Dasar
Premi Top Up Tunggal
Minimum: Rp 1.000.000 per transaksi
Masa Pembayaran Premi: Sampai dengan Tertanggung berusia 99 tahun.

Pengecualian dan risiko

Kami berkomitmen untuk selalu membayarkan
klaim yang kamu ajukan. Namun, ada beberapa
alasan yang membuat klaim kamu tidak dapat
disetujui.
Kamu tidak akan mendapatkan Manfaat Asuransi jika meninggalnya Tertanggung disebabkan
oleh hal-hal sebagai berikut:

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 tanggal berlakunya Manfaat Asuransi.

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.

Risiko yang kamu perlu ketahui
Risiko Klaim

Risiko Gagal Bayar

Risiko tidak dibayarkannya klaim karena risiko
yang terjadi termasuk dalam Pengecualian
Polis.

Risiko yang dapat terjadi jika pihak ketiga yang
menerbitkan instrumen investasi mengalami
wanprestasi (default) atau tidak mampu
memenuhi kewajibannya untuk membayar
pokok utang, bunga dan/atau dividen.

Risiko Pembatalan Polis
Risiko yang terjadi karena Pemegang Polis/
Tertanggung tidak memberikan informasi
yang benar.
Risiko Operasional
Risiko yang timbul dari proses internal yang
tidak memadai/ gagal, atau dari perilaku
karyawan dan sistem operasional, atau dari
peristiwa eksternal yang dapat
mempengaruhi kegiatan operasional
perusahaan.

Risiko Investasi
Antara lain risiko politik, risiko perubahan
peraturan pemerintahan/perundang-undangan
lainnya, risiko perubahan tingkat suku bunga
(tinggi, sedang, rendah), risiko likuiditas, risiko
kredit, risiko perubahan nilai ekuitas dan risiko
perubahan nilai tukar mata uang, dimana risiko
tersebut dapat mempengaruhi kinerja investasi.
Segala risiko yang berhubungan dengan jenis
investasi yang dipilih merupakan tanggung
jawab Pemegang Polis.

Rasakan pengalaman berasuransi
yang beda di FWD!

Produk yang inovatif yang
terinspirasi dari nasabah
Kami berfokus untuk memenuhi kebutuhan nasabah
dengan memberikan penawaran berupa produk dan
layanan yang inovatif dan tentunya didukung teknologi
digital.

Polis yang mudah dipahami
Kami berkomitmen untuk memberikan transparansi dan
juga kemudahan untuk nasabah dengan mengurangi dan
menyederhanakan bahasa pada syarat dan ketentuan
pengecualian dari polis. Hal kami lakukan agar isi polis
lebih relevan (sesuai jenis pertanggungan yang diberikan)
serta agar dapat lebih mudah dipahami dan dimengerti
nasabah.

Proses klaim yang mudah
Kami percaya bahwa proses klaim harus cepat, mudah
dan nyaman. Kelola manfaat polis dan klaim lebih cepat
melalui aplikasi FWD MAX dengan fitur eServices. Kamu
juga bisa mendapatkan MAX poin yang bisa ditukarkan
di ratusan merchant pilihan.

Di FWD, semua proses kami buat simpel!
Kamu dapat mengajukan klaim secara online
Download aplikasi FWD MAX lalu register dengan mengisi data diri dan nomor polis. Gunakan
fitur eServices untuk mengupload dan mengirimkan dokumen klaim yang dibutuhkan.
Aplikasi FWD MAX tersedia di Apple Store dan Google Play Store.

Catatan penting untuk diperhatikan:
Brosur ini hanya sebagai referensi untuk memberikan penjelasan
mengenai produk Asuransi FWD Sprint Link Smart dan bukan sebagai
Polis asuransi yang mengikat.
Kamu wajib membaca dan memahami seluruh syarat dan ketentuan
sebagaimana tercantum dalam Polis Asuransi FWD Sprint Link Smart.
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, biaya administrasi dan biaya distribusi bagi Agen
Asuransi FWD Insurance.

Bebaskan langkah
fwd.co.id

Info lebih lanjut
Silakan hubungi tenaga pemasarmu,
atau akses website kami di fwd.co.id

FWD Customer Care
1500 525

PT FWD Insurance Indonesia
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 Century
Group.
FWD Insurance terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”).
Untuk informasi lebih lanjut, silakan kunjungi fwd.co.id untuk FWD Insurance, atau fwd.com untuk
FWD Group.

