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Sekilas produk

Satu langkah mudah

Kami mengerti, sebagai tulang punggung keluarga kamu 
harus memenuhi kebutuhan hidup keluargamu. Tentunya 
kamu ingin memastikan bahwa mereka dapat hidup 
dengan nyaman sampai kapanpun



Tentang produk

Kini, keluargamu
bisa bebas
melangkah maju
tanpa rasa khawatir
Kebahagiaan keluarga selalu menjadi prioritas di atas 
kebutuhan pribadi. Mereka adalah rumah sesungguhnya, 
tempat kamu mendapatkan perlindungan serta kasih 
sayang.



Oleh karena itu, kamu ingin memastikan 
bahwa keluargamu tetap dapat menjalani 
hidup dengan mandiri dan tenang meskipun 
kamu sudah tidak lagi bersama mereka.

Berawal dari komitmen agar kamu selalu 
dapat bebaskan langkah, FWD Easy Safe 
Protection hadir untuk memberikan manfaat 
perlindungan, yang akan melindungi keluar-
gamu jika suatu saat kamu meninggal dunia 
karena sakit atau kecelakaan. Kami juga turut 
bahagia jika kamu selalu sehat sampai tua 
nanti, karena itu 100% Premi yang telah kamu 
bayarkan akan kami kembalikan saat masa 
akhir pertanggungan.

Tentang produk



Kami merancang FWD Easy Safe Protection 
untuk memastikan keluargamu bebas 
melangkah maju dan kembali secara 

saat mereka melanjutkan kehidupan di masa 
depan.

Hal ini kami lakukan agar keluargamu terus 
bisa menikmati hari-hari yang penuh 
semangat dalam meraih mimpi.

Kami akan membantumu menyediakan 
solusi finansial berupa manfaat meninggal 
dunia hingga 300% Uang Pertanggungan* 
serta pengembalian Premi apabila tidak 
terjadi risiko atas kamu.

*Apabila terjadi meninggal dunia karena kecelakaan
di hari Libur Nasional

Perlindungan terhadap risiko yang mungkin
terjadi di masa depan

Tentang produk



Perlindungan Optimal

Manfaat Maksimal

Kompetitif & Fleksibel

Perlindungan jiwa secara menyeluruh dengan Uang 
Pertanggungan yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan 
dengan minimum Rp100.000.000 hingga Rp1.000.000.000.

Manfaat sebesar 100% Uang Pertanggungan jika 
Tertanggung Meninggal.
Manfaat sebesar 200% Uang Pertanggungan jika 
Tertanggung Meninggal Akibat  Kecelakaan.
Manfaat 300% Uang Pertanggungan jika Tertanggung 
Meninggal Akibat Kecelakaan Saat Hari Libur Nasional.

Masa Asuransi 8 tahun dengan Masa Pembayaran Premi 5 
tahun.
Premi yang kamu bayarkan tidak akan berubah selama 

Kamu dapat menentukan cara pembayaran Premi. 

Keunggulan produk

Bersama FWD Easy Safe Protection, kamu 
dan keluarga akan bisa terus melangkah 
maju tanpa rasa khawatir
Apa yang membuat FWD Easy Safe Protection beda dari yang lainnya?

Produk FWD Easy Safe Protection merupakan produk asuransi yang memberikan manfaat 
perlindungan untuk masa depan keluargamu melalui Uang Pertanggungan, jika suatu saat 
kamu mengalami risiko meninggal dunia.

Selain itu, dapatkan juga Manfaat Akhir Masa Asuransi 100% total Premi yang telah kamu 
bayarkan, jika kamu tetap sehat selama Masa Pertanggungan. Jumlah tersebut akan kami 
bayarkan di akhir Masa Asuransi.



Kami berkomitmen untuk terus memberikan rasa tenang dari 
ketidakpastian yang bisa terjadi kapan pun. Untuk itu, kami akan 
memberikan 100% Uang Pertanggungan jika terjadi risiko 
meninggal pada Masa Asuransi.

Keunggulan produk

Keunggulannya tak berhenti di situ,
karena kami juga akan memberikan berbagai
manfaat untuk kamu
Melalui berbagai perlindungan ini, kamu bisa bebaskan langkah keluargamu pada hari ini, 
besok, dan masa depan. Jadikan jaminan rasa aman sebagai hadiah terbesar yang dapat kamu 
persiapkan untuk mereka, dari sekarang.

Berikut ragam manfaat yang akan kamu dapatkan pada produk ini.

Manfaat Meninggal

Di FWD Insurance, kamu tidak perlu takut ada yang terbuang 
percuma. 100% Premi yang telah kamu bayarkan akan kami 
kembalikan jika Polis masih berlaku di akhir Masa Asuransi.

Manfaat Akhir Masa Asuransi

Apabila dalam Masa Asuransi Tertanggung meninggal karena 
Kecelakaan, akan dibayarkan sebesar 200% Uang Pertanggungan.

Apabila dalam Masa Asuransi Tertanggung Meninggal Karena 
Kecelakaan Saat Libur Nasional, akan dibayarkan Manfaat 
Meninggal Karena Kecelakaan 300% Uang Pertanggungan.

Manfaat Meninggal Karena Kecelakaan

Manfaat Meninggal Karena Kecelakaan Saat
Hari Libur Nasional



Satu langkah mudah melindungi

Keunggulan produk



Ilustrasi produk

Cek ilustrasi skema manfaat berikut agar
kamu lebih mudah memahaminya

Masa Asuransi

Masa Pembayaran Premi

Polis Mulai Berlaku
(Tahun Polis 1)

Uang Pertanggungan = Rp100.000.000

Tahun Polis 5 Tahun Polis 7 Tahun Polis 8

Jika Bapak A meninggal pada Tahun Polis
Ke-7 akibat kecelakaan lalu lintas saat hari libur
nasional, maka Penerima Manfaat Bapak A akan
menerima  Manfaat Meninggal Karena
Kecelakaan Saat Hari Libur Nasional

Bapak A harus membayar premi per 
tahun selama 5 tahun berturut-turut 
mulai dari Tahun Polis ke-1 hingga 
Tahun Polis ke-5.

Jika Bapak A masih hidup hingga akhir Masa 
Asuransi, maka akan mendapatkan Manfaat 
Akhir  Masa Asuransi yaitu sebesar 100% Premi 
yang telah dibayarkan.

Bapak A sebagai Tertanggung sekaligus Pemegang Polis akan membeli 
FWD Easy Safe Protection pada usia 30 tahun dengan Masa Asuransi  
8 tahun, Masa Pembayaran Premi 5 tahun dan Uang Pertanggungan 
Rp100.000.000. Premi yang dibayarkan per tahun sebesar 
Rp5.302.000, tidak akan naik selama Masa Pembayaran Premi.

Manfaat yang didapat oleh Bapak A adalah sebagai berikut: 

Manfaat Meninggal sebesar Rp100.000.000.
Manfaat Meninggal Karena Kecelakaan Rp200.000.000. 
Manfaat Meninggal Karena Kecelakaan Saat Hari Libur Nasional 
Rp300.000.000



Kamu bisa membeli Polis ini saat berusia minimal 18 tahun (ulang tahun terakhir). Jika kamu 
ingin memberikan manfaat asuransi pada orang lain, Tertanggung harus berusia 18 – 55 
tahun (ulang tahun terakhir).

Informasi lainnya

Hal lain yang perlu kamu ketahui

: 8 tahun.
: 5 tahun.
: 100% Premi yang telah dibayarkan
: Hanya tersedia dalam mata uang Rupiah.

• Masa Asuransi
• Masa Pembayaran Premi (MPP)
• Manfaat Akhir Masa Asuransi
• Mata Uang
• Premi : Besaran Premi tetap selama masa Pembayaran Premi

 dihitung berdasarkan  usia,  jenis kelamin dan Uang
 Pertanggungan.



Informasi lainnya

Istilah yang perlu kamu ketahui

Kecelakaan
Peristiwa yang terjadi secara tiba-tiba, tidak terduga sebelumnya, 
datang dari luar, bersifat kekerasan dan kasat mata, tidak dikehendaki 
dan tidak ada unsur-unsur kesengajaan, yang merupakan penyebab 
langsung dan utama dari cedera atau kematian.

Bagaimana cara menentukan nilai perlindungan
yang kamu butuhkan?

Risiko yang kamu perlu ketahui

Hitung dan pastikan terlebih dahulu berapa jumlah dana yang wajib dibutuhkan untuk kamu dan 
keluarga jika terjadi risiko, agar nantinya tidak memengaruhi penghasilanmu. Terutama jika kamu 
mengalami risiko meninggal dunia.

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

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.

1.

2.



Kamu tidak akan mendapatkan Manfaat Asuransi jika salah satu poin di bawah terjadi:

Kami berkomitmen untuk selalu membayarkan
klaim yang kamu ajukan. Namun, ada beberapa
alasan yang membuat klaim kamu tidak dapat
disetujui.

Pengecualian dan risiko

Manfaat Asuransi tidak akan dibayarkan dalam hal meninggalnya Tertanggung 
dikarenakan hal-hal sebagai berikut:

Dalam hal Tertanggung meninggal dalam Masa Asuransi akibat dari salah satu atau 
lebih kondisi sebagaimana dimaksud nomor 1 huruf a dan nomor 2 di atas, maka 
Kami akan membayarkan Nilai Tunai yang terbentuk sesuai dengan ketentuan Polis.

Kami tidak akan membayarkan Manfaat Meninggal Karena Kecelakaan dan Manfaat 
Meninggal Karena Kecelakaan Saat Hari Libur Nasional dikarenakan hal-hal sebagai berikut:

Bunuh diri, percobaan bunuh diri atau melukai diri sendiri baik yang dilakukan dalam 
keadaan sadar atau tidak sadar oleh Tertanggung yang terjadi dalam jangka waktu 1 
(satu) tahun sejak Tanggal Berlakunya Polis atau sejak tanggal pemulihan terakhir 
Polis, mana yang paling akhir; atau
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.

Perang (baik dinyatakan maupun tidak), invasi oleh negara lain, operasi yang bersifat 
permusuhan atau menyerupai perang (baik dinyatakan atau tidak), pemberontakan, 
huru-hara atau kerusuhan, kudeta, perlawanan, revolusi, kekuatan militer atau 
angkatan bersenjata, atau ikut serta dalam aksi/kegiatan militer; atau
Pekerjaan berisiko tinggi yang melibatkan;

Bekerja diketinggian (lebih dari 10 meter);
Bekerja dengan bahan peledak;
Bekerja di iklim ekstrem (panas dan dingin);
Bekerja di dalam atau di bawah air;
Bekerja dengan mesin yang bergerak (misalnya crane, traktor, gergaji mesin dan 
lain-lain);
Bekerja dengan tegangan tinggi;
Bekerja di bawah tanah;
Penerbangan sebagai Pilot atau sebagai alat transportasi atau sebagai anggota 
militer atau sebagai hobi; atau
Paparan radiasi, bahan kimia, asap berbahaya, zat beracun, asbes, gas atau cairan 
bertekanan tinggi.

1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
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9.
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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 

juga bisa mendapatkan MAX poin yang bisa ditukarkan 
di ratusan merchant pilihan. 

Dengan visi mengubah cara pandang masyarakat tentang asuransi di 
Indonesia, kami berfokus pada kebutuhan nasabah dengan didukung 
teknologi digital untuk memberikan pengalaman berasuransi yang 
berbeda.

Nikmati pengalaman berasuransi
yang beda di FWD Insurance!



Download aplikasi FWD MAX lalu register dengan mengisi data diri dan nomor polis. Gunakan 
eServices untuk mengupload dan mengirimkan dokumen klaim yang dibutuhkan.

Aplikasi FWD MAX tersedia di Apple Store dan Google Play Store. 

Di FWD, semua proses kami buat simpel! 
Kamu dapat mengajukan klaim secara online

Kamu wajib membaca dan memahami seluruh syarat dan ketentuan 
sebagaimana tercantum dalam Polis Asuransi FWD Easy Safe 
Protection.

FWD Insurance merupakan perusahaan asuransi jiwa yang 
terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Produk-produk yang ditawarkan oleh FWD telah mendapatkan 
otorisasi dari dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Premi yang kamu bayarkan sudah termasuk imbal jasa bagi 
pihak Bank.

Catatan penting untuk diperhatikan:
Produk asuransi ini diterbitkan oleh PT FWD Insurance Indonesia (“FWD Insurance”) 
yang dipasarkan oleh PT Bank Commonwealth (“Commonwealth Bank”) kepada 
nasabahnya. Produk ini bukan merupakan produk yang diterbitkan oleh 
Commonwealth Bank sehingga Commonwealth Bank tidak memiliki kewajiban 
apapun dan tidak menjamin apapun atas Produk Asuransi ini. Produk Asuransi dan 
Dana yang melekat pada Produk Asuransi ini juga tidak termasuk dalam program 
penjaminan pemerintah Republik Indonesia (Lembaga Penjamin Simpanan). 
Commonwealth Bank tidak bertanggung jawab atas segala risiko apapun atas 
Polis asuransi yang diterbitkan FWD Insurance sehubungan dengan produk 
asuransi tersebut. Penggunaan logo Commonwealth Bank hanya sebatas wujud 
kerja sama antara Commonwealth Bank dengan FWD Insurance dalam 
menawarkan Produk Asuransi.

Polis asuransi yang diterbitkan FWD Insurance sehubungan dengan 
produk asuransi tersebut. Penggunaan logo Commonwealth Bank 
hanya sebatas wujud kerja sama antara Commonwealth Bank 
dengan FWD Insurance dalam menawarkan Produk Asuransi.



Bebaskan langkah
fwd.co.id

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

FWD Customer Care
1500 525

Info lebih lanjut

Tentang PT FWD Insurance Indonesia (“FWD Insurance”):

PT FWD Insurance Indonesia (“FWD Insurance”), perusahaan asuransi jiwa patungan dan bagian 
dari FWD Group (“FWD”) yang sebelumnya dikenal sebagai PT Commonwealth Life, telah resmi 
bergabung dengan PT FWD Life Indonesia (“FWD Life”) sejak 1 Desember 2020 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 Insurance terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”). 
FWD Insurance adalah anggota dari Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan kunjungi www.fwd.co.id

nasabah di 10 jaringan usaha, termasuk beberapa pasar asuransi dengan pertumbuhan tercepat      
di dunia. Berdiri sejak 2013, FWD fokus dalam menciptakan pengalaman berasuransi menjadi lebih 
simpel, cepat, dan lancar dengan produk yang inovatif dan mudah dipahami, yang didukung oleh 
teknologi digital. Melalui pendekatan yang berfokus pada nasabah, FWD berkomitmen mengubah 
cara pandang masyarakat tentang asuransi.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan kunjungi www.fwd.com




