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Indonesia telah berubah dalam 15 tahun belakangan ini. Anak muda zaman sekarang disebut “Generation More”,
karena Kamu memiliki lebih banyak hal untuk dilakukan, lebih banyak tempat untuk dikunjungi dan lebih banyak
tantangan untuk dicoba. Dunia Kamu akan terus berkembang — baik itu melalui internet atau melalui perjalanan
Kamu, sehingga terus-menerus ingin mencoba hal-hal baru.
Saat ini kamu hanya fokus pada peluang dan merasakan hal-hal yang baik, tidak mengkhawatirkan atau
membayangkan hal-hal buruk akan terjadi dalam hidup. Generasi sebelum-mu mungkin memiliki pandangan
yang berbeda, tapi pastinya Kamu mempunyai sudut pandangmu sendiri.
Di FWD, kami percaya Kamu dapat menjalani kehidupan tanpa rasa khawatir dalam menghadapi tantangan baik
yang ada dihadapanmu, daripada menjalani hidupmu dengan rasa khawatir akan terjadi hal buruk di kemudian
hari. Karena kami yang memberikan perlindungan untuk Kamu.
Banyak orang beranggapan bahwa untuk menghadapi kanker, yang Kamu butuhkan adalah perlindungan medis
yang baik. Sebenarnya, ada banyak aspek kehidupan Kamu yang juga akan terganggu karena - seperti tidak bisa
bekerja, jatuh ke dalam depresi psikologis atau tidak mampu merawat anak-anak Kamu. FWD Cancer Protection
adalah produk asuransi yang bisa melindung dirimu jika mengalami Kanker dengan memberikan pembayaran
tunai sekaligus yang dapat Kamu gunakan sebagai pengganti pendapatan yang hilang, membayar biaya terapis
atau menyewa pengasuh untuk anak-anak Kamu.
Kami juga memahami kalau Kamu ingin memprioritaskan pengeluaran Kamu pada banyak hal yang memberikan
tantangan baik dalam hidupmu, jadi kamu enggak perlu khawatir karena cukup mulai dari Rp10.000 per bulan
Kamu sudah bisa mendapatkan perlindungan untuk bisa beri arti lebih dalam hidupmu.
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Kami hadirkan FWD Cancer Protection, perlindungan lengkap
untuk Kamu dan keluarga terhadap Penyakit Kanker
Kenapa Kamu perlu perlindungan ini?
keuangan dan biaya kesehatan dalam jangka panjang. Namun jangan sampai hal tersebut membuat
Kamu khawatir, FWD Insurance menyediakan pembayaran manfaat untuk membantu mengurangi beban
keuangan yang mungkin timbul.

Bagaimana
Bagaimanacara
caramenentukan
menentukannilai
nilaipertanggungan?
pertanggungan?

• •Perhitungkan
Perhitungkanberapa
berapabanyak
banyakdana
danatermasuk
termasukkewajiban-kewajiban
kewajiban-kewajibanKamu
Kamulainnya
lainnyayang
yangdibutuhkan
dibutuhkanuntuk
untuk
Kamu
Kamudan
dankeluargamu
keluargamujika
jikaterjadi
terjadirisiko
risikoyang
yangdapat
dapatmemengaruhi
memengaruhipenghasilanmu.
penghasilanmu.
••

Apa bedanya FWD Cancer Protection ini dengan yang lainnya?
FWD Cancer Protection memberikan manfaat 100% Uang Pertanggungan jika didiagnosis Kanker.
Perlindungan akan Kamu terima jika terjadi risiko sehingga Kamu enggak perlu khawatir dengan biaya-biaya tak terduga dan
bisa fokus pada proses pemulihanmu.

Terjangkau
Premi mulai dari Rp10.000 per bulan.*

Simpel
Mudah dibeli setiap saat secara online.
Terlepas Kamu sudah memiliki asuransi apapun, Kami akan
memberikan Uang Pertanggungan 100% jika terjadi risiko.

Lengkap
Terdapat pilihan Uang Pertanggungan yang bisa
disesuaikan dengan kebutuhanmu
Memberikan perlindungan risiko kanker sejak tahap awal.
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Yuk, pelajari manfaat perlindungan ini…
Manfaat asuransi yang dipertanggungkan pada produk asuransi ini adalah kanker. 100% Uang
Pertanggungan akan diberikan jika Tertanggung terdiagnosa Kanker.
Kanker yang dimaksud merupakan diagnosis pasti yang ditegakkan oleh ahli onkologi, dibuktikan
secara histologis atas kanker ganas, atau Carsinoma In Situ pada jaringan tertentu. Carsinoma In
Situ (CIS) yang termasuk dalam pertanggungan adalah CIS pada Payudara, rahim, saluran tuba,
vulva, vagina, serviks uteri, usus besar, rektum, alat kelamin pria, testis, paru-paru, hati, perut,
nasofaring, atau kandung kemih. Untuk CIS serviks uteri, merupakan termasuk Cervical
intraepithelial neoplasia (CIN) Grade III.
Jenis kanker yang dikecualikan dalam pertanggungan adalah sebagai berikut:
a.
Kanker kulit non-melanoma kecuali ada bukti metastasis.
b.
c.
Kanker yang disadari sebelum atau dalam waktu 90 hari sejak Tanggal Berlaku Polis. Kesadaran atas Kanker berarti bahwa
Tertanggung telah memiliki riwayat medis dengan gejala, kelainan Kanker yang tidak teratur yang dilaporkan dalam catatan
medis, atau Tertanggung diperiksa, diselidiki, didiagnosis, dirawat oleh spesialis di bidang yang berhubungan.

Hal lain yang perlu Kamu ketahui…
Kamu bisa membeli Polis ini saat Kamu berusia minimal 18 tahun (ulang tahun terakhir), dan untuk Tertanggung
minimal 18 tahun (ulang tahun terakhir) dan maksimal 64 tahun (ulang tahun terakhir).
Masa Asuransi

: 1 tahun, diperpanjang secara otomatis hingga usia Tertanggung mencapai 70 tahun.

Mata Uang

: hanya tersedia dalam mata uang rupiah.

Uang Pertanggungan

: minimum Rp50 juta & maksimum Rp500 juta.

Premi

: besaran Premi tetap selama masa pembayaran premi dan berdasarkan usia/jenis kelamin/Uang
Pertanggungan. Dan akan naik seiring dengan bertambahnya usia Tertanggung.

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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Ilustrasi 1:
Setelah pengajuan klaim disetujui, maka
dibayarkan Uang Pertanggungan sebesar
Rp100 juta kepada Bapak A, dimana Bapak A
adalah Tertanggung, sekaligus Pemegang
Polis. Selanjutnya Pertanggungan Berakhir.
Bapak A
Usia 35 tahun

Polis Mulai Berlaku
(Tahun Polis 1)

Rp

Uang Pertanggungan = Rp100 juta

Bapak A membayar premi pada
tahun berikutnya dan polis otomatis
diperpanjang.
Premi naik sesuai dengan kenaikan
usia Bapak A.

didiagnosis terkena kanker hati.
Kanker hati tersebut ditegakkan
oleh ahli onkologi dan dibuktikan
secara histologis merupakan
kanker ganas.

Ilustrasi 1 :
Bapak A membeli produk Cancer Protection pada saat Bapak A berusia 35 tahun. Premi yang dibayarkan
Rp361.800,-

dengan naiknya usia Bapak A.
onkologi dan dibuktikan secara histologis merupakan kanker ganas.
Setelah pengajuan klaim disetujui, maka dibayarkan Uang Pertanggungan sebesar Rp100 juta kepada Bapak A,
dimana Bapak A adalah Tertanggung, sekaligus Pemegang Polis.
Selanjutnya Pertanggungan Berakhir.
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Ilustrasi 2:
Setelah pengajuan klaim disetujui, maka
dibayarkan Uang Pertanggungan sebesar
Rp100 juta kepada Bapak A, dimana Bapak A
adalah Tertanggung, sekaligus Pemegang
Polis.
Bapak A
Usia 45 tahun

Polis Mulai Berlaku
(Tahun Polis 1)

Uang Pertanggungan = Rp100 juta

Tahun Polis 3

Premi = Rp85.500,-

Rp

Premi = Rp85.500,-

Premi = Rp57.000,-/bulan

Bapak A membayar premi pada
tahun berikutnya dan polis otomatis
diperpanjang.
Premi naik sesuai dengan kenaikan
usia Bapak A.

Pada tahun ke 3 polis Bapak A
didiagnosis terkena Carsinoma In Situ
(CIS) pada paru-paru. CIS pada paru-paru
tersebut ditegakkan oleh ahli onkologi dan
dibuktikan secara histologis.

Ilustrasi 2 :
Bapak A membeli produk Cancer Protection pada saat Bapak A berusia 45 tahun. Premi yang dibayarkan
Bapak A adalah Rp57.000,- per bulan, dengan Uang Pertanggungan Rp100 juta. Pada tahun berikutnya Bapak
terus membayar premi dan premi yang dibayarkan adalah sebesar Rp85.500,- per bulan. Premi naik seiring
dengan naiknya usia Bapak A.
Pada tahun ke 3 polis Bapak A didiagnosis terkena Carsinoma In Situ (CIS) pada paru-paru.
CIS pada paru-paru tersebut ditegakkan oleh ahli onkologi dan dibuktikan secara histologis.
Setelah pengajuan klaim disetujui, maka dibayarkan Uang Pertanggungan sebesar Rp100 juta kepada Bapak A,
dimana Bapak A adalah Tertanggung, sekaligus Pemegang Polis.
Selanjutnya Pertanggungan Berakhir.
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Catatan penting untuk diperhatikan
Brosur ini hanya sebagai referensi untuk memberikan penjelasan mengenai produk Asuransi FWD Cancer
Protection dan bukan sebagai Polis asuransi yang mengikat.
Kamu wajib membaca dan memahami seluruh syarat dan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Polis
Asuransi FWD Cancer 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.
Premi yang Kamu 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 Century Group.

Suicide

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
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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 -

