ASURANSI HIDUP

FORMULIR PENARIKAN SEBAGIAN NILAI INVESTASI
(PARTIAL WITHDRAWAL)
- Mohon mengisi dengan menggunakan nta hitam, huruf kapital, jelas dan memberi tanda (√) pada kotak jawaban yang sesuai.
- Jika terjadi salah penulisan, jangan dihapus tetapi dicoret dan bubuhkan tanda tangan Pemegang Polis di sebelahnya sesuai dengan kartu iden tas diri yang dilampirkan.
- Mohon dak menandatangani formulir pengajuan ini dalam keadaan kosong.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama Pemegang Polis

:

Nomor Polis

:

No. telepon yang bisa dihubungi

:

Apakah ada perubahan alamat,

:

Ya

Tidak

Jika Ya, mohon agar mengisi Formulir Pengajuan Perubahan Polis Non Financial

email atau no. telepon?

Penarikan Sebagian Nilai Investasi (Par al Withdrawal) dalam bentuk Persentase (%)
%

Dari Jenis Investasi

Mohon bentuk pembayaran dilakukan dengan cara sebagai berikut : (Pilihan boleh lebih dari satu)
Ditransfer ke Rekening :
Jumlah

:

Nama Pemilik Rekening*

:

Nomor Rekening

:

Nama Bank

:

Cabang/unit

:

Kota

:

Jenis Mata Uang Rekening

:

Rupiah

US Dollar

Lainnya, sebutkan

* Sesuai ketentuan nomor 5 dan 13 yang tertera di halaman berikutnya.

Digunakan untuk Pembayaran Premi** :
Nomor Polis :

Jumlah:

Periode:

s/d

(tgl/bln/thn)

Nomor Polis :

Jumlah:

Periode:

s/d

(tgl/bln/thn)

Nomor Polis :

Jumlah:

Periode:

s/d

(tgl/bln/thn)

Nomor Polis :

Jumlah:

Periode:

s/d

(tgl/bln/thn)

Nomor Polis :

Jumlah:

Periode:

s/d

(tgl/bln/thn)

**Pas kan Anda memeriksa kembali jumlah Nilai Investasi yang ingin ditarik adalah nilai sewajarnya dan mencukupi untuk membayar Premi (Dasar dan Top-Up Berkala).
Kelebihan sisa Nilai Investasi yang ditarik setelah digunakan untuk pembayaran Premi dak dapat diubah kembali menjadi Unit untuk diinvestasikan. Kelebihan tersebut akan ditransfer ke rekening Pemegang Polis.
Mohon mengisi kolom data transfer untuk pengembalian kelebihan penarikan (minimum transfer adalah Rp10.000,- atau USD10).

PERHATIAN:
Ada kemungkinan setelah pengajuan Penarikan Dana Investasi Polis disetujui, unit yang tersedia dak mencukupi lagi untuk membayar Biaya Asuransi dan Biaya
Administrasi sehingga Polis menjadi batal/lapse. Mohon Pemegang Polis selalu memonitor kecukupan Unit sehingga pertanggungan dapat terus berjalan.
Pernyataan Pemegang Polis
Saya menyatakan bahwa Saya telah membaca, memahami dan menyetujui seluruh persyaratan dan ketentuan Penarikan Sebagian Nilai Investasi yang tertera pada
Formulir. Segala risiko yang mbul termasuk yang diakibatkan karena Formulir ini ditandatangani dalam keadaan kosong/belum terisi lengkap menjadi tanggung
jawab Saya sebagai Pemegang Polis.
Tanggal Pengajuan:

-

-

(tgl - bln - thn)

Tanda Tangan Pemegang Polis

(__________________________)
Nama Jelas
FWD Life
Gedung WTC 1, Lantai 11, Jl. Jend. Sudirman Kav. 29-31
Jakarta Selatan 12920, Indonesia
FWD Customer Care (+62) 1500 391 | Fax (+62)21 5211735
Email : cs.id@fwd.com
Bebaskan Langkah
FWD.CO.ID
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PERSYARATAN DAN KETENTUAN
PENARIKAN SEBAGIAN NILAI INVESTASI (PARTIAL WITHDRAWAL)
Persyaratan/Dokumen Umum yang harus diserahkan ke Kantor Pusat:
1. Formulir Penarikan Sebagian Nilai Investasi (Par al Withdrawal) asli yang telah diisi lengkap dan jelas.
2. Fotokopi kartu iden tas diri (ID) Pemegang Polis yang berlaku.
3. Fotokopi halaman depan buku rekening tabungan Pemegang Polis.
Ketentuan Umum:
1. Polis dalam status ak f dan/atau cu premi.
2. Formulir Penarikan Sebagian Nilai Investasi (Par al Withdrawal) ini hanya dapat digunakan untuk 1 (satu) nomor Polis.
3. Formulir dan persyaratan/dokumen yang diperlukan sudah harus diterima oleh Kantor Pusat PT FWD Life Indonesia (”FWD Life”) paling
lambat pukul 14.00 WIB untuk mendapatkan Harga Unit di hari berikutnya. Apabila dokumen yang diterima dak lengkap, maka
perhitungan Harga Unit akan mengiku Harga Unit pada saat kelengkapan dokumen terakhir diterima.
4. Tanggal Formulir ditandatangani sampai dengan tanggal Formulir diterima oleh Kantor Pusat FWD Life adalah dak lebih dari 30 hari
kalender. Apabila tanggal Formulir ditandatangani lebih dari 30 hari kalender, maka pengajuan penarikan sebagian Nilai Investasi dak dapat
diproses dan Pemegang Polis dapat mengajukan maka pengajuan penarikan sebagian Nilai Investasi dak dapat diproses dan Pemegang
Polis dapat mengajukan ulang Formulir baru beserta kelengkapan dokumen pendukung.
5. Dana Penarikan hanya dapat ditujukan ke rekening bank atas nama Pemegang Polis. Nama dan data rekening harus lengkap dan sama
dengan yang tertera pada bank. Apabila ada perbedaan nama antara data Polis dan nama pada rekening bank, harap melampirkan surat
pernyataan dan dokumen pendukung mengenai perbedaan penulisan nama tersebut.
6. Dana penarikan yang digunakan untuk pembayaran Top-Up Tunggal/Top-Up Berkala di Polis yang sama atau Polis lain akan dikenakan biaya
Top-Up sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Formulir Top-Up harus dilampirkan bersamaan dengan formulir penarikan sebagian Nilai
Investasi (Par al Withdrawal).
7. Minimum penarikan sebagian Nilai Investasi adalah sejumlah Rp5.000.000,- atau USD500.
8. Apabila Polis belum berusia 3 ( ga) tahun dan total Nilai Investasi yang ditarik setelah dikurangi biaya-biaya (jika ada) lebih besar dari total
Premi (Dasar, Top-Up Tunggal dan Top-Up Berkala) yang telah dibayarkan, maka atas kelebihan tersebut akan dikenakan pajak penghasilan
sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
9. Apabila setelah pengajuan penarikan sebagian Nilai Investasi disetujui, Nilai Investasi yang tersedia dak mencukupi lagi untuk membayar
Biaya Asuransi dan Biaya Administrasi sehingga Polis menjadi batal/lapse, maka FWD Life dak bertanggung jawab atas berubahnya status
Polis menjadi batal/lapse.
10. Pembayaran atas Polis US Dollar yang ditransfer kedalam rekening Rupiah akan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal
pembayaran.
11. FWD Life dak bertanggung jawab atas dak tepatnya pembayaran dana penarikan, atau bila pembayaran dana tersebut terlambat
diterima, atau bila pembayaran tersebut diterima oleh orang yang dak berhak dikarenakan salah penafsiran oleh perwakilan bank yang
disebabkan dak jelasnya informasi yang diberikan Pemegang Polis, atau adanya cacat pada berita dan sebagainya.
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