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FWD LooP
Perlindungan jiwa cerdas, kemudahan tanpa batas



Merencanakan proteksi dan
investasi kini semakin mudah

Proteksi serta investasi tidak seharusnya jadi hal yang sulit dan 
mahal. Karena kami percaya, semua orang harus benar-benar 
terlindungi agar bebas melangkah jalani passion. Untuk itu, 
LooP hadir untuk memberikan kemudahan dan keuntungan 
menyeluruh. Semua tinggal klik!

Sekilas produk



Merencanakan proteksi dan
investasi kini semakin mudah
Sekarang, kehidupan manusia tak bisa terlepas dari teknologi. 
Mulai dari alat yang dipakai sehari-hari sampai telepon genggam. 
Teknologi mampu membuat hidup jadi jauh lebih simpel, mudah, 
dan nyaman.

Kemajuan yang dilakukan oleh banyak sektor lain tak membuat 
kami tinggal diam. Karena kami di FWD Insurance tak ingin hanya 
menyediakan produk yang berkualitas, tapi juga mengubah cara 
pandang masyarakat lewat teknologi.

Untuk itu, kami hadirkan FWD LooP untukmu. FWD LooP adalah 
perlindungan total yang mudah, cepat, lengkap, dan tentunya 
terjangkau.

Melalui produk ini, kami tak hanya akan memberikanmu 
perlindungan jiwa komprehensif yang termasuk manfaat 
kesehatan dan penyakit kritis. Kamu juga akan mendapatkan 
pengalaman asuransi sambil berinvestasi dengan mudah. Semua 
dengan premi terjangkau dan tinggal klik!

Tentang produk



Tak perlu mahal untuk
punya perlindungan
lengkap sekaligus
investasi

Tentang produk

Sebagai digital native kamu tentu ingin 
mendapatkan kemudahan teknologi di mana 
dan kapan saja. Termasuk dalam hal 
perlindungan dan �nansial yang selalu dicap 
ribet.

Namun, kamu tak perlu khawatir lagi, karena 
kini FWD Insurance hadir dengan 
perlindungan sekaligus investasi yang murah 
dan mudah tinggal klik!

Kami persembahkan, FWD LooP, 
perlindungan asuransi sekaligus investasi 
yang bisa kamu beli melalui online dengan 
harga terjangkau. 

Bahkan, mungkin lebih murah dari total biaya 
ngopi kamu sebulan. Hebatnya lagi, FWD 
LooP juga sudah dilengkapi dengan 3 riders 
untuk memberikan proteksi ekstra!



Apa yang membuat FWD LooP beda dari yang lainnya?

Kami menghadirkan asuransi yang semakin mudah untuk diakses. Semua cukup dengan klik dari jari, 
mulai dari menghubungi Agen Asuransi FWD Insurance sampai membeli premi.

Jika bergabung dengan FWD LooP, kamu akan mendapatkan berbagai kelebihan, seperti:

Untuk yang mau bebas ribet, kini hadir
FWD LooP. Perlindungan lengkap beserta
investasi yang tinggal klik!

Tentang produk

Cepat

LengkapMudah

Mudah dan Cepat
Mudah diakses dan dibeli dengan 
proses online. Tinggal klik dari 
handphone kemudian bertemu 
dengan agen FWD Insurance yang 
ada di sekitar lokasimu.*

*Sesuai dengan jangkauan kantor 
pemasaran FWD Insurance

Lengkap
Perlindungan yang tidak 
setengah-setengah. Mulai dari 
risiko meninggal, ketidakmampuan 
akibat kecelakaan, rawat inap di 
rumah sakit, sampai dengan 
penyakit kritis semua terlindungi 
dalam satu asuransi.

Hasil optimal karena 100% Premi 
Dasar dialokasikan untuk investasi 
sejak tahun pertama.



Keunggulannya tak berhenti di situ,
karena kami juga akan memberikan berbagai
manfaat untuk kamu
Berikut adalah aneka manfaat yang akan kamu dapatkan dalam produk ini:

Perlindungan Sebelum Pengajuan Asuransi Disetujui

Perlindungan Setelah Pengajuan Asuransi Disetujui

Setelah pengajuan asuransimu disetujui, kami akan memberikan berbagai manfaat yang telah diatur 
pada tabel di bawah ini:

Keunggulan produk

Kamu tidak perlu khawatir. Selama pengajuan 
asuransi masih dalam proses, yaitu dalam periode 
sejak premi diterima sampai dengan pengajuan 
asuransi diterima atau ditolak, kamu tetap 
terlindungi dengan manfaat sebesar mana yang 
lebih kecil antara Uang Pertanggungan dan Rp200 
juta jika terjadi risiko meninggal dunia karena 
Kecelakaan, serta Premi kamu akan dikembalikan.

Manfaat Meninggal Karena Kecelakaan

Manfaat Meninggal
(karena sebab apapun)

Rp250 juta +
100%

Nilai Investasi

Rp250 juta +
100%

Nilai Investasi

Rp250 juta +
100%

Nilai Investasi

Rp250 juta +
100%

Nilai Investasi

Manfaat Investasi* 100% Nilai Investasi yang terbentuk

Manfaat 

Asuransi Dasar

1 - 25 tahun 26 - 40 tahun 41 - 45 tahun 46 - 55 tahun

Uang Pertanggungan



*) Dibayarkan jika:

**) Berdasarkan jenis ketidakmampuan

Tertanggung mencapai usia 100 tahun
Pemegang Polis melakukan penarikan Nilai Investasi/penebusan Polis
Polis dibatalkan dalam Masa Asuransi
Klaim Manfaat Meninggal tidak disetujui

1. A1. Manfaat Meninggal
    (karena kecelakaan)

Rp125 juta Rp125 juta Rp125 juta Rp125 juta

3. Manfaat Rawat Inap &
     Pembedahan di RS

Rp350 ribu/hari

2. Manfaat Penyakit Kritis Rp125 juta Rp125 juta Rp125 juta Rp125 juta

A2. Tambahan Manfaat
Meninggal
(jika kecelakaan terjadi di
Sarana Transportasi Umum)

Rp125 juta Rp125 juta Rp125 juta Rp125 juta

B1. Manfaat
ketidakmampuan*
(karena kecelakaan)

Maksimum
Rp125 juta

Maksimum
Rp125 juta

Maksimum
Rp125 juta

Maksimum
Rp125 juta

B2. Tambahan Manfaat
Ketidakmampuan*
(Jika Ketidakmampuan
terjadi karena kecelakaan
di Sarana Transportasi
Umum)

Maksimum
Rp125 juta

Maksimum
Rp125 juta

Maksimum
Rp125 juta

Maksimum
Rp125 juta

Manfaat 

Asuransi Tambahan

1 - 25 tahun 26 - 40 tahun 41 - 45 tahun 46 - 55 tahun

Uang Pertanggungan

Rp500 ribu/hari Rp500 ribu/hari Rp500 ribu/hari



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    : 0% - 20%
Saham          : 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   : 35% - 65%
Saham        : 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       : 80% - 100%
Kas        : 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 
diversi�kasi instrumen pasar uang yang dipilih. Penempatan di Pasar Uang 
sebesar 100% (termasuk surat hutang dengan jatuh tempo kurang dari 
setahun)

Pilihan investasi

Agar dapat memberikan hasil investasi optimal, FWD LooP menyediakan beragam jenis instrumen investasi yang
dapat disesuaikan dengan pro�l risiko kamu.



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.

Penanggung dapat menambah atau menutup salah satu, atau beberapa jenis, investasi yang 
tersedia dengan pemberitahuan sebelumnya kepada Pemegang Polis. Hal ini dapat dilihat 
lebih lanjut di dalam Polis

Harga Unit yang dipublikasikan sudah memperhitungkan Biaya Pengelolaan Investasi.

Siapa yang akan mengelola investasimu?
Kinerja Dana Investasi

* Tingkat pengembalian dihitung hingga 31 Desember 2020.  
** Tingkat pengembalian dihitung dari tanggal diluncurkannya jenis investasi yaitu 15 Januari 2014.

Catatan:

1

2

3

Jenis Investasi 2016 2017 2018 2019 2020* Sejak
diluncurkan**

FWD Sprint Equity Fund 13.64% 14.22% -4.32% -0.10%

7.83%

5.69%

5.17% 3.08%

3.66%

4.27%

3.27% 37.40%

61.38%

19.95%

36.60%

-3.81%

3.25%

4.01%

15.45%

2.89%

4.42%

13.10%

0.81%

4.95%

FWD Sprint Balanced Fund

FWD Sprint Fixed Income Fund

FWD Sprint Money Market Fund

Informasi investasi



Ilustrasi produk

Cek ilustrasi skema manfaat berikut agar
kamu lebih mudah memahaminya

Tertanggung     : Bapak Cerdas
Pemegang Polis    : Bapak Cerdas
Premi Dasar Berkala   : Rp500.000/bulan
Cara Bayar     : bulanan
Jenis Investasi yang dipilih  : FWD Sprint Equity Fund (100%)

Ilustrasi 1

Ilustrasi 2

Ilustrasi 3

Ilustrasi 4

Bapak Cerdas, usia 35 tahun membeli asuransi FWD LooP untuk dirinya sendiri

Jika Bapak Cerdas meninggal karena sakit pada usia 50 tahun, maka akan dibayarkan:
Manfaat Meninggal (karena sebab apapun)   : Rp250.000.000
Manfaat Investasi (asumsi tingkat investasi sedang)  : Rp265.923.992
Total Manfaat Asuransi      : Rp515.923.992

Jika Bapak Cerdas meninggal karena kecelakaan di Sarana Transportasi Umum pada 
usia 50 tahun, maka akan dibayarkan:

Manfaat Meninggal (karena sebab apapun)   : Rp250.000.000
Nilai Investasi (asumsi tingkat investasi sedang)   : Rp265.923.992
Manfaat Meninggal (karena kecelakaan)    : Rp125.000.000
Tambahan Manfaat Meninggal     : Rp125.000.000
(Jika kecelakaan terjadi di sarana Transportasi Umum)

Total Manfaat Asuransi      :  Rp765.923.992

Jika Bapak Cerdas terdiagnosis Penyakit Kritis untuk pertama kali pada usia 40 tahun 
maka akan dibayarkan Manfaat Asuransi FWD Critical Illness Accelerated sebesar 
Rp125.000.000. Dengan dibayarkannya manfaat Asuransi Tambahan FWD Critical 
Illness, maka manfaat Asuransi Tambahan FWD Critical Illness Accelerated akan 
berakhir, namun manfaat lainnya tetap berlaku.

Jika Bapak Cerdas menjalani rawat inap karena penyakit jantung di rumah sakit, maka 
Bapak Cerdas berhak untuk mendapatkan perawatan rawat inap sampai dengan kelas 
kamar Rp500.000/hari (sesuai dengan Tabel Manfaat asuransi tambahan FWD 
Hospital Surgical).



Hal lain yang perlu kamu ketahui

Apa saja biaya-biaya yang dikenakan?

Informasi lainnya

Kamu bisa membeli Polis untuk dirimu sendiri saat berusia minimal 18 tahun hingga 55 tahun 
(ulang tahun terakhir), dengan membayarkan Premi sesuai dengan usia kamu, yaitu:

Premi yang dibayarkan olehmu sudah termasuk Biaya Asuransi, Biaya Akuisisi, Biaya 
Administrasi, Biaya Pengelolaan Investasi dan biaya distribusi bagi Agen Asuransi.
Penebusan Polis (Surrender)
Penebusan Polis dapat dilakukan kapan saja dengan cara mengirimkan permohonan 
Penebusan Polis secara online (melalui e-services) atau secara tertulis (mengirimkan formulir 
Penebusan Polis). Kami akan membayarkan Nilai Investasi yang ada saat penebusan Polis 
disetujui.
Biaya Penebusan Polis:

Apabila Nilai Investasi lebih kecil dari Biaya Penebusan Polis, maka tidak ada Nilai 
Investasi yang dibayarkan kepadamu. Kamu pun juga tidak memiliki kewajiban untuk 
membayarkan kekurangan Biaya Penebusan Polis.
Biaya Penebusan Polis dikenakan atas Nilai Investasi yang terbentuk dari Premi Dasar 
Berkala.
Biaya Penebusan tidak berlaku atau dikecualikan apabila Polis dibatalkan oleh kami atau 
kami tidak menyetujui perpanjangan Asuransi Tambahan atas Polis ini. 

a.

b.

c.

Cara Bayar
Premi Bulanan

1 - 25 tahun 26 - 40 tahun 41 - 45 tahun 46 - 55 tahun
Rp500 ribuRp250 ribu

Tahun Polis
1 - 3

4 dst

Biaya Penebusan Polis
Rp1.500.000

Rp0

Rp750 ribu Rp1 juta



Perang*
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 bersenjata, atau ikut serta dalam aksi/kegiatan militer. 
Manfaat juga tidak dapat kami berikan jika kamu sedang melakukan tugas aktif 
sebagai prajurit perang (baik sukarela atau tidak).
* Hanya untuk manfaat Penyakit Kritis major/Penyakit Kritis minor/Pembebasan Premi.

Bunuh diri
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.

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

Pengecualian

Pelanggaran Hukum
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.

Informasi tidak lengkap
Ada informasi penting yang tidak diinformasikan dan seharusnya diberikan di awal 
aplikasi. Karena itu mohon informasikan dengan lengkap ketika kamu mengisi data 
kesehatan, pekerjaan, dan hobi.

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



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.

Risiko Gagal Bayar    
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 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.

Risiko yang kamu perlu ketahui

Risiko



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 �tur eServices. Kamu 
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 
�tur 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

Brosur ini hanya sebagai referensi untuk memberikan penjelasan 
mengenai produk asuransi FWD LooP dan bukan sebagai Polis 
asuransi yang mengikat.

Kamu wajib membaca dan memahami seluruh syarat dan ketentuan 
sebagaimana tercantum dalam Polis FWD LooP.

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.

Catatan penting untuk diperhatikan:



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

FWD Group adalah bisnis asuransi jiwa di wilayah Asia Pasifik yang telah menjangkau sekitar 10 juta 
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


