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Nama kegiatan
Berani berbagi merupakan promo khusus ramadan atas penjualan produk Asuransi Bebas 
Handal atau FWD Cancer Protection dari PT FWD Insurance Indonesia (“FWD Insurance”) pada 
bulan April 2021 – Mei 2021. 

Pada Kegiatan ini setiap  pembelian 1 (satu) produk Asuransi Bebas Handal atau FWD Cancer 
protection akan mendapatkan Cashback sebesar 42% dari total kontribusi/premi yang 
dibayarkan atas pembelian produk Asuransi Bebas Handal atau FWD Cancer protection yang 
akan dialokasikan menjadi donasi kepada 4 (empat) pedagang kaki lima dengan total target 
1.000 pedagang kaki lima yang terpilih dalam program kegiatan. 

Penyelenggara
FWD Insurance, berkantor di Pacific Century Place, lantai 20, SCBD Lot 10, Jl. Jend. Sudirman 
Kav 52-53, Jakarta Selatan 12190, Indonesia.

Periode kegiatan 
Kegiatan berlangsung pada tanggal 13 April 2021 –  16 Mei 2021

Definisi 
1. FWD Insurance merupakan perusahaan asuransi jiwa yang memiliki visi “Mengubah Cara   
   Pandang Masyarakat Tentang Asuransi”.

2. Website iFWD adalah https://www.ifwd.co.id sebagai situs yang disediakan oleh 
    FWD Insurance bagi masyarakat umum untuk memperoleh informasi lengkap dan     
    melakukan pembelian atau kepesertaan produk asuransi FWD Cancer Protection dan produk 
    eCommerce lainnya seperti Bebas Aksi, Bebas Rencana, Bebas Aksi Flash dan 
    Asuransi Bebas Handal.

3. FWD MAX adalah aplikasi yang disediakan oleh FWD Insurance bagi nasabah, Tenaga     
    Pemasar Asuransi FWD Insurance dan masyarakat umum yang dapat diunduh secara gratis 
    melalui Apps Store atau Google Play di telepon genggam atau tablet Peserta. Melalui 
    aplikasi ini, pengguna FWD MAX dapat memperoleh berbagai kemudahan dan keuntungan 
    yang sesuai dengan passion-nya.

4. Pedagang Kaki Lima adalah penerima donasi terpilih  atau bantuan program yang berasal 
    dari alokasi cashback senilai 42% dari total kontribusi/premi yang dibayarkan melalui 
    Kegiatan.

5. Peserta adalah
    a. Nasabah existing individu aktif FWD Insurance 
    b. Warga Negara Indonesia berusia minimum 18 (delapan belas) tahun dan memiliki Kartu          
        Tanda Penduduk yang masih berlaku (“Identitas Diri”).
    c. Telah mengunduh dan memiliki aplikasi FWD MAX 

6. Pemenang Kegiatan adalah:
    a. Peserta yang telah memenuhi persyaratan untuk mendapatkan hadiah kegiatan
    b. Telah melewati masa free look/masa pembelajaran polis yang berlaku atas produk kegiatan; 
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Mekanisme kegiatan dan hadiah 
1. Informasi dan penawaran Kegiatan dapat diperoleh melalui:
    a. Email & SMS blast 
    b. Website iFWD https://www.ifwd.co.id
    c. Aplikasi FWD MAX 
    d. Sosial media FWD Insurance 

2. Tata cara berpartisipasi dalam program kegiatan :
    a. Melakukan pembelian produk Asuransi Bebas Handal atau FWD Cancer Protection 
        melalui iFWD https://www.ifwd.co.id;
    b. Melakukan pembayaran atas kontribusi/premi pembelian produk Asuransi Bebas Handal 
        atau FWD Cancer Protection; 
    c. Peserta akan menerima konfirmasi atas perolehan hadiah berupa cashback sebesar 42% 
        atas produk Asuransi Bebas Handal atau FWD Cancer Protection; 
    d. Berlaku untuk seluruh metode dan frekuensi pambayaran kontribusi/premi. 
 
3. Hadiah kegiatan adalah cashback sebesar 42% dari total kontribusi/premi yang dibayarkan 
    atas pembelian produk Asuransi Bebas Handal atau FWD Cancer Protection yang akan 
    dialokasikan untuk donasi bantuan berbagi kepada 4 (empat) orang Pedagang Kaki Lima 
    yang terpilih dalam bentuk paket buah – buahan yang berlaku atas 1 (satu) polis.

4. Hadiah kegiatan berupa bantuan donasi akan dialokasikan kepada Pedagang Kaki Lima 
    selama periode kegiatan berjalan dan akan diinformasikan laporan penyerahannya melalui 
    email kepada peserta 14 (empat belas) hari kalender setelah periode kegiatan berakhir

5. Syarat dan ketentuan lebih lanjut atas hadiah kegiatan termasuk namun tidak terbatas pada 
    penggunaan dengan mengikuti ketentuan yang berlaku.

Ketentuan umum
Dalam hal ditemukan kecurangan, maka FWD Insurance dapat secara sepihak membatalkan 
Hadiah FWD MAX yang diberikan dan menyatakan Peserta gugur serta tidak berhak atas 
Hadiah.

Lain-lain 
1. Dengan mengikuti Kegiatan ini, Peserta dinyatakan telah membaca dan memahami, serta 
    setuju untuk mematuhi dan menaati syarat dan ketentuan serta perubahan-perubahannya 
    (jika ada). 
2. Keputusan FWD Insurance mengenai penentuan hadiah dan semua hal lain yang terkait 
    dengan Kegiatan adalah bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat. 
3. Jika ada salah satu persyaratan Kegiatan yang tidak terpenuhi atau melanggar hukum maka 
    FWD Insurance dapat secara sepihak membatalkan hak peserta atas hadiah FWD MAX.
4. FWD Insurance memiliki hak untuk mengubah ketentuan jika dianggap perlu. Segala 
    perubahan dalam syarat dan ketentuan akan diberitahukan melalui akun resmi media sosial 
    FWD Insurance. 
5. Hadiah tidak dapat dipindahtangankan atau diuangkan.
6. Keputusan FWD Insurance bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.
7. Pembelian produk FWD Insurance mengikuti ketentuan peraturan dan perundang-undangan 
    yang berlaku.
8. Dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia, 
    setiap data dan informasi yang disampaikan melalui Syarat dan Ketentuan program ini akan 
    dianggap dan tetap menjadi milik FWD Insurance dan FWD Insurance memilki hak untuk 
    menggunakannya untuk tujuan bisnis FWD Insurance
9. Dilarang memodifikasi, memperbanyak, menyimpan, mengirimkan, menyalin, 
    mendistribusikan, mempublikasikan atau digunakan untuk mengembangkan bahan yang 
    berada atau menngunakannya untuk tujuan komersial atau publik tanpa persetujuan dari 
    FWD Insurance.

Batasan tanggung jawab dan ganti rugi  
Dengan mengikuti Kegiatan ini, maka Peserta dianggap mengerti dan menyetujui bahwa 
FWD Insurance tidak bertanggung jawab atas:

1. Timbulnya kerugian langsung dan atau tidak langsung dari pihak manapun yang timbul dari     
    Kegiatan ini.
2. Penipuan oleh pihak-pihak di luar FWD Insurance yang menimbulkan kerugian materiil 
    maupun non-materiil bagi Peserta. 

Hati-hati terhadap penipuan. Program ini tidak dipungut biaya apapun.
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