Risiko - Risiko

Biaya
Pengelolaan
Investasi

Maksimum 2,5% per tahun dari Nilai Investasi
yang terbentuk (termasuk Pajak).

Biaya
Pemeliharaan
Polis

Sebesar 0,42% (IDR)/0,2% (USD) per bulan dari
Nilai Investasi terbentuk selama 7 tahun pertama
Polis.

Biaya Polis
Tambahan

Dikenakan dalam hal pembayaran Premi Berkala
terhenti sebesar:
Tahun
Polis
1

6% per bulan x Nilai Investasi yang terbentuk

2

4% per bulan x Nilai Investasi yang terbentuk

3-7

2% per bulan x Nilai Investasi yang terbentuk

8+

Tidak Ada

Tidak dikenakan biaya untuk 4x pengalihan Nilai
Investasi yang terbentuk dalam 1 tahun Polis.
Selanjutnya dikenakan Biaya Pengalihan sebesar
0,5% dari Nilai Investasi yang dialihkan.

Biaya
Pertanggungan

Tergantung besarnya Uang Pertanggungan, usia,
jenis kelamin dan pilihan asuransi tambahan. Biaya
ini dikenakan sejak Tanggal Mulai Berlaku Polis
dan berubah setiap tahunnya sesuai dengan usia
yang dicapai pada saat tahun berjalan.

Pajak

Dikenakan dari Nilai Investasi yang terbentuk
saat penarikan atau saat penebusan Polis:
Tahun
Polis

1

2

Risiko likuiditas dapat timbul apabila penerbit efek tidak dapat
dengan segera menyediakan fasilitas untuk melunasi
penjualan kembali unit penyertaan yang dimiliki pemegang
unit sebagai akibat dari kondisi; dilikuidasinya perusahaan
penerbit efek sebagai pengelola investasi tersebut,
perdagangan di bursa efek dihentikan, dan keadaan kahar
(force majeure).

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

Biaya
Pengalihan
Jenis Dana
Investasi

Biaya
Penarikan
Sebagian
Nilai Investasi
dan Biaya
Penebusan
Polis

Risiko Likuiditas

Risiko Kredit

Biaya Polis Tambahan

3

4

5

6

7

Biaya 75% 60% 45% 30% 20% 10% 5%

Risiko yang disebabkan karena tidak berjalannya proses
internal, sistem, maupun proses eksternal.

Kinerja Dana Investasi*
2017

2018

2015

2016

2019

FWD Conservative Fund

-2,85%

8,87%

10,45% -3,92% 8,24%

8,81%

9,95%

FWD Moderate Fund

-10,71%

8 dst

FWD Aggressive Fund

-13,00% 10,79% 14,47% -6,31% -2,69%

0%

FWD Aggressive Plus Fund

-10,26% 12,17%

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Risiko - Risiko
Risiko Pasar
Risiko yang terjadi akibat adanya fluktuasi yang menyebabkan
penurunan harga (berkurangnya nilai unit) pada portofolio
investasi. Berfluktuasi dikarenakan mengikuti:
(i) perkembangan kondisi ekonomi, stabilitas politik dan
pasar modal baik di dalam maupun luar negeri pada umumnya
(systematic risk). Disamping itu kinerja masing-masing
perusahaan juga dapat mengakibatkan fluktuasi harga
(non-systematic risk);
(ii) pergerakan suku bunga dan
(iii) kurs mata uang.

Produk asuransi ini diterbitkan oleh PT FWD Insurance Indonesia (“FWD Insurance”)
yang direferensikan 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. Commonwealth Bank bukan agen FWD Insurance
maupun perantara (Broker) dari nasabah Commonwealth Bank.

FWD Maxiwealth
Link

PT FWD Insurance Indonesia (“FWDInsurance”)

Untuk Perencanaan
Masa Depan yang Optimal

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.

Kinerja Harga Unit

Jenis Dana Investasi

Bebaskan langkah
fwd.co.id

Catatan Penting untuk Diperhatikan

-4,38% 4,34%

10,47% -5,86% -3,03%

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.

FWD Dynamic Strategic Fund -10,10% 4,82% 16,46% -10,42% -0,40%

Berdiri di Asia sejak tahun 2013, FWD merupakan lini bisnis asuransi dari grup
investasi, Pacific Century Group.

FWD USD Equity Plus Fund

-

-

9,40% -11,25% 14,46%

FWD Insurance terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”).

FWD USD Bond Plus Fund

-

-

0,20%

-1,99% 4,91%

Untuk informasi lebih lanjut, silakan kunjungi www.fwd.co.id untuk FWD Insurance,
atau www.fwd.com untuk FWD Group.

FWD USD Balanced Plus Fund

-

-

2,15%

-6,34% 11,14%

* Kinerja masa lalu bukan merupakan jaminan kinerja di masa yang akan datang

Mode Perhitungan Harga Unit
Perhitungan Harga Unit suatu Jenis Dana Investasi merupakan
nilai dana investasi dibagi dengan jumlah seluruh unit yang
dibentuk dari jenis dana investasi setelah dikurangi dengan
biaya-biaya dan pajak, yang dihitung secara harian dan dilakukan
pada hari kerja berikutnya.

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

fwd.co.id

CustomerCare.id@fwd.com

FWD Customer Care
1500525

(+62) 855 1500 525

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

Regular Premium Unit Link

Ketentuan Produk

Pilihan Jenis Investasi

• Usia masuk Tertanggung

: 30 hari - 70 tahun
(ulang tahun terakhir)
• Usia Masuk Pemegang Polis : 18 - 75 tahun
(ulang tahun terakhir)
• Masa Asuransi
: sampai dengan Tertanggung
berusia 99 tahun
• Mata Uang
: tersedia dalam mata uang Rupiah (Rp)
dan Dolar Amerika Serikat (USD).
• Premi
Ketentuan Minimum Premi
Usia Tertanggung
≤ 50 tahun

Minimum Rp18.000.000/
US$1.800 per tahun

Usia Tertanggung
> 50 tahun

Minimum Rp36.000.000/
US$3.600 per tahun

Premi yang dibayarkan sudah termasuk komisi / imbal jasa bagi pihak Bank.
Pilihan Frekuensi Pembayaran Premi : Tahunan, Semesteran, Triwulan dan Bulanan.

FWD Maxiwealth Link menyediakan beragam jenis instrumen
investasi yang disesuaikan dengan profil risiko kamu, sehingga dapat
memberikan hasil investasi yang optimal.
Jenis Dana
Investasi

Melalui produk FWD Maxiwealth Link kamu dapat mewujudkan impian
dan rencana masa depan kamu dan keluarga dengan lebih baik lagi.

Keunggulan
100% Premi dialokasikan untuk investasi sejak tahun pertama
Polis.

Bapak Nasabah berusia 35 tahun membeli asuransi
FWD Maxiwealth Link untuk dirinya sendiri.
Pemegang Polis : Bapak Nasabah, 35 tahun
Tertanggung : Bapak Nasabah, 35 tahun

Menempatkan alokasi investasi pada
pasar modal Indonesia dengan
melakukan investasi secara aktif,
dimana sebagian besar berada pada
instrumen ekuitas dan/atau sebagian
kecil pada instrumen pendapatan
tetap dan pasar uang.

Tinggi

FWD
Aggressive
Plus Fund

Menempatkan alokasi investasi pada
pasar modal Indonesia dengan
melakukan investasi secara aktif,
dimana sebagian besar berada pada
instrumen ekuitas dan/atau sebagian
kecil pada instrumen pendapatan
tetap dan pasar uang.

Tinggi

FWD
Dynamic
Strategic
Fund

Menempatkan alokasi investasi pada
pasar modal Indonesia dengan
melakukan investasi secara aktif dan
sistematis, dimana sebagian besar
berada pada instrumen ekuitas
dan/atau pada instrumen pasar uang
dan pendapatan tetap.

Tinggi

FWD
Moderate
Fund

Menempatkan alokasi investasi yang
berimbang pada pasar modal
Indonesia
dengan
melakukan
investasi secara aktif pada instrumen
ekuitas, pendapatan tetap dan/atau
pasar uang.

Menengah

FWD
Aggressive
Fund

: Rp30.000.000/tahun
: tahunan
: 10 tahun
: Rp500.000.000
: FWD Aggressive Fund

FWD Maxiwealth Link memberikan Perlindungan Asuransi Jiwa
seumur hidup atau sampai dengan usia 99 tahun dengan
manfaat sebesar 100% Uang Pertanggungan dan Nilai Investasi
(jika ada).

Strategi Investasi

Tingkat
Risiko

Mata Uang Rupiah (Rp)
FWD
Conservative
Fund

Jenis Dana
Investasi

50% Uang Pertanggungan akan dibayarkan lebih awal apabila
Tertanggung menderita Penyakit Yang Tidak Tersembuhkan
(Terminal Illness).

Manfaat Asuransi

Jenis Dana
Investasi

Menempatkan alokasi investasi pada
pasar modal Indonesia dengan
melakukan investasi secara aktif,
dimana sebagian besar pada
instrumen
pendapatan
tetap
dan/atau pasar uang serta sebagian
kecil pada instrumen ekuitas.

Strategi Investasi

Rendah

Tingkat
Risiko

Mata Uang Dolar Amerika Serikat (USD)*

FWD Maxiwealth Link
Premi Berkala
Frekuensi Pembayaran Premi
Masa Pembayaran Premi
Uang Pertanggungan
Jenis investasi

Tingkat
Risiko

Strategi Investasi

Mata Uang Rupiah (Rp)

Illustrasi
FWD Maxiwealth Link adalah salah satu program asuransi jiwa
menarik yang memadukan asuransi jiwa dan Investasi 100% Premi
sejak tahun pertama Polis, sehingga dapat menghasilkan
pertumbuhan Investasi yang optimal.

Pilihan Jenis Investasi

FWD USD
Equity Plus
Fund

Menempatkan dana sebagian besar
pada efek bersifat ekuitas luar negeri
dan/atau sebagian kecil pada
instrumen pasar uang dalam negeri
berdenominasi
Dollar
Amerika
Serikat.

Tinggi

FWD USD
Balanced
Plus Fund

Menempatkan dana sebagian besar
pada efek bersifat ekuitas dan
pendapatan tetap luar negeri atau
instrumen pasar uang dalam negeri
berdenominasi
Dollar
Amerika
Serikat.

Tinggi

FWD USD
Bond Plus
Fund

Menempatkan dana sebagian besar
pada efek bersifat pendapatan tetap
dan/atau sebagian kecil pada
instrumen pasar uang serta memiliki
fleksibilitas dalam penempatan dana
pada efek pendapatan tetap luar
negeri.

Menengah

* Dana dimungkinkan untuk ditempatkan pada Efek Luar Negeri
sesuai peraturan yang berlaku.

Manfaat perlindungan asuransi jiwa jika Tertanggung meninggal dunia atau menderita Penyakit yang Tidak Tersembuhkan

35 tahun
Usia Bapak Nasabah

55 tahun
Nilai Investasi
Rp2,71 miliar**

70 tahun
Nilai Investasi
Rp22,09 miliar**

99 tahun
Akhir Perlindungan
Asuransi Jiwa

** Asumsi tidak ada penarikan Nilai Investasi yang dilakukan
• Pilihan manfaat asuransi, besaran Uang Pertanggungan dan
Premi tidak mengikat dan hanya sebagai contoh ilustrasi saja.
• Hasil pengembangan Nilai Investasi menggunakan
Jenis Dana Investasi FWD Aggressive Fund dengan asumsi
tingkat imbal hasil 15% per-tahun dan hasil estimasi Nilai Investasi
tidak dijamin.
• Nilai Investasi dapat meningkat atau menurun.
• Pertumbuhan Nilai Investasi hanyalah merupakan ilustrasi.
• Kinerja investasi sub dana tidak dijamin akan sama dengan kinerja
selama periode kinerja investasi sub dana yang dicantumkan.

