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Protecting Life’s Progress

PT Asuransi Jiwa IFG terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

IFG Life Prime
Protection
Persiapan prima selagi muda,
wujudkan masa depan sejahtera.

Penanggung juga berhak meminta diadakan pembedahan 
mayat (autopsi) untuk mendapatkan bukti penyebab kematian 
Tertanggung, apabila diperlukan.

Biaya-biaya untuk mendapatkan bukti-bukti dalam pengajuan 
permintaan Manfaat Asuransi menjadi beban Pemegang Polis 
atau Penerima Manfaat.

UntukUntuk klaim atas Manfaat Asuransi Tambahan Polis, 
memperhatikan ketentuan-ketentuan yang ada pada 
Ketentuan Asuransi Tambahan yang menjadi bagian dari Polis 
ini.

PPenanggung tidak akan membayarkan Manfaat Asuransi 
apapun apabila ternyata dokumen-dokumen yang diberikan 
dalam kaitannya dengan klaim Manfaat Asuransi telah 
dipalsukan dan/atau dimanipulasi.
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Penanggung berhak meminta bukti–bukti lain yang dianggap 
perlu untuk mendukung/melengkapi bukti–bukti pengajuan 
klaim atau meminta keterangan tambahan dari Instansi yang 
berwenang sehubungan dengan meninggalnya Tertanggung.

Bahasa yang dipergunakan dalam dokumen-dokumen yang 
diajukan untuk pembayaran Manfaat Asuransi harus diajukan 
kepada Penanggung dalam bahasa Indonesia.
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Klaim Manfaat Asuransi harus sudah diajukan kepada PT 
Asuransi Jiwa IFG selambat-lambatnya sebagaimana jangka 
waktu yang ditetapkan. Bukti-bukti yang diperlukan untuk 
menerima Manfaat Asuransi adalah:
Jika Tertanggung mengajukan klaim Manfaat Investasi. 
Pemegang Polis mengisi dan menandatangani formulir 
pengajuan klaim dengan melampirkan:

PPolis yang bersangkutan (khusus untuk Penebusan 
Polis);
Fotokopi tanda bukti diri dari Pemegang Polis.

Jika Tertanggung meninggal dunia dalam masa Asuransi.
Penerima Manfaat Asuransi (sesuai urutannya) mengisi dan 
menandatangani formulir pengajuan klaim dengan  
melampirkan:

PPolis yang bersangkutan;
Asli Surat Keterangan meninggal dunia yang dikeluarkan 
Instansi Pemerintah yang berwenang;
Asli Surat Keterangan sebab meninggal dunia yang 
dikeluarkan oleh Dokter yang memeriksa jenazah atau 
yang merawat Tertanggung;
AAsli Berita Acara Kecelakaan dari Kepolisian apabila 
Tertanggung meninggal dunia yang disebabkan oleh 
suatu Kecelakaan;
AAsli Surat Keterangan Dokter/Rumah Sakit tentang 
penyebab meninggalnya Tertanggung dan asli Surat 
Keterangan Kematian dari pihak yang berwenang yang 
telah dilegalisir oleh Konsulat Jenderal RI setempat, 
apabila Tertanggung meninggal dunia di luar negeri;
Fotokopi Tanda Bukti Diri dari Penerima Manfaat 
Asuransi dan Tertanggung;
SuSurat Pernyataan dari Pemegang Polis atau ahli waris  
Tertanggung mengenai kesanggupan menandatangani 
Surat Kuasa kepada Penyedia Layanan Kesehatan bagi 
klaim dengan usia pertanggungan kurang atau sama 
dengan 2 (dua) tahun.
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Syarat & Tata Cara Pengajuan Klaim

Jika Tertanggung hidup pada akhir masa Asuransi (maturity):
Pemegang Polis mengisi dan menandatangani formulir 
pengajuan klaim dengan melampirkan :

Polis yang bersangkutan;
Fotokopi Tanda Bukti diri dari Pemegang Polis.

c.1
c.2

Penanggung tidak akan membayarkan manfaat asuransi kematian 
dan hanya akan membayarkan Nilai Investasi (apabila ada), dalam 
hal meninggalnya Tertanggung disebabkan oleh hal-hal berikut, 
baik secara langsung maupun tidak langsung:
MempuMempunyai riwayat/menderita penyakit yang disebabkan baik 
langsung maupun tidak langsung oleh AIDS (Acquired Immune 
Deficiency Syndrome), ARC (AIDS Related Complex), atau infeksi 
yang disebabkan oleh HIV (Human Immunodeficiency Virus), 
atau hal-hal yang berhubungan dengan AIDS atau infeksi karena 
HIV dan komplikasinya; 
DihuDihukum mati berdasarkan keputusan pengadilan yang 
berwenang;
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Pengecualian

Tindakan bunuh diri, percobaan bunuh diri atau pencideraan diri 
sebagai akibat kesengajaan (dilakukan dalam keadaan 
sadar/waras) ataupun keadaan tidak sadar atau tidak waras yang 
dilakukan Tertanggung sendiri atau pihak lain atas permintaan 
Pemegang Polis dan atau Tertanggung dengan maksud 
memperoleh Manfaat Asuransi;
TTerlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam perang 
(baik dinyatakan maupun tidak oleh pemerintah), pemogokan, 
perkelahian, pemberontakan, revolusi, teroris, pembajakan, 
huru-hara, kerusuhan, pengambilalihan kekuasaan dengan 
kekerasan, ikut serta dalam aksi/kegiatan militer;
Tertanggung menggunakan obat bius, narkotika, psikotropika, 
dan/atau di bawah pengaruh minuman keras; dan
RisiRisiko lainnya dalam pengecualian sebagaimana tercantum 
dalam polis.
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Kinerja Investasi

Benchmark masing-masing subdana berbeda, berikut 
rinciannya :
Indeks Harga Saham Gabungan merupakan benchmark 
untuk IFG Link Ekuitas;
Indeks Harga Saham Gabungan 50% + Bloomberg Barclays 
Emerging Market Local Currency Unhedged IDR 50% 
merupakan benchmark untuk IFG Link Berimbang;
BloombeBloomberg Barclays Emerging Market Local Currency 
Unhedged IDR merupakan benchmark untuk IFG Link 
Pendapatan Tetap;
Rata-rata suku bunga deposito 1 Bulan merupakan 
benchmark untuk IFG Link Pasar Uang.

TTabel kinerja investasi di atas merupakan kinerja riil atau 
sebenarnya terjadi, dan tidak mencerminkan kinerja di masa 
yang akan datang.

Manfaat saldo investasi yang akan dibayarkan mengikuti kinerja 
investasi riil yang akan diterima nanti. 
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Tabel Kinerja Investasi  
15 September 2021 s.d 30 Desember 2021  

IFG Link Ekuitas  

IFG Link Berimbang

IFG Link Pendapatan Tetap

IFG Link Pasar Uang

IFG Life Prime Protection merupakan produk asuransi.
Syarat & ketentuan berlaku, informasi lengkap kunjungi ifg-life.id



IFG Life Prime Protection
IFG Life Prime Protection adalah Produk Asuransi Jiwa yang 
memberikan proteksi berupa pembayaran manfaat meninggal 
dunia kepada Penerima Manfaat Asuransi sejumlah Uang 
Pertanggungan ditambah Saldo Dana Investasi dan manfaat hidup 
sejumlah dana investasi.

Ilustrasi Manfaat

Polis akan dikenakan biaya akuisisi mulai tahun pertama 
sampai dengan tahun kelima, dengan komposisi sebagai 
berikut:
Tahun I  : 90%  Tahun III : 40%  Tahun V : 10%
Tahun II : 50%   Tahun IV : 30%
Biaya Top Up 5% dari Premi Top Up
Biaya Administrasi sebesar Rp27.500,- setiap bulan.
BiBiaya pengelolaan investasi maksimal 2% setiap tahun 
tergantung dari jenis investasi yang diambil.
Biaya Asuransi yang dihitung berdasarkan usia, jenis kelamin, 
dan besarnya Uang Asuransi.
Biaya Redemption sebesar 2% (dua persen) jika usia Polis ≤ 2 
(dua) tahun sejak Tanggal Berlaku Polis.
BeBebas Biaya Redemption jika usia Polis > 2 (dua) tahun sejak 
Tanggal Berlaku Polis.
BeBebas Biaya Pengalihan Dana selama 2 (dua) kali dalam 
setahun. Jika melebihi 2 (dua) kali dalam setahun, maka akan 
dikenakan biaya sebesar 1% untuk setiap transaksi melalui 
pemotongan unit yang dihitung berdasarkan Harga Unit pada 
hari kerja terdekat setelah transaksi Pengalihan Dana 
diajukan.
BiBiaya Pembatalan jika Polis dibatalkan dalam freelook period 
yaitu 14 (empat belas) hari kalender sejak Polis diterima oleh 
Pemegang Polis.
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Biaya-biaya
Nilai manfaat saldo investasi dapat meningkat 
atau menurun
Pertumbuhan besar manfaat saldo investasi 
hanya merupakan ilustrasi.
Kinerja investasi subdana tidak dijamin akan sama 
dengan kinerja selama periode investasi
NilaiNilai manfaat saldo investasi dapat lebih kecil dari 
nilai dana yang diinvestasikan tergantung pada 
ada atau tidaknya bagian manfaat tambahan 
(Rider) yang dijamin.

.

.

.

.

Harga Unit pada suatu Tanggal Perhitungan dari 
suatu jenis Dana Investasi adalah nilai Dana 
Investasi tersebut dibagi jumlah semua Unit yang 
dibentuk dari Dana Investasi tersebut pada 
Tanggal Perhitungan yang bersangkutan.
NilaiNilai Dana Investasi dari masing-masing jenis 
Dana Investasi adalah nilai dari aset-aset 
masing-masing jenis Dana Investasi sesuai dengan 
harga pasar setelah dikurangi dengan Biaya 
Pengelolaan Investasi serta pajak dan ditambah 
dengan hasil investasi dari aset jenis Dana 
Investasi tersebut dan piutang hasil investasi.
NilaiNilai maksimum aset-aset dari setiap jenis Dana 
Investasi adalah sesuai dengan harga pasar pada 
transaksi terakhir yang dihitung secara harian.
Penanggung memiliki hak untuk mengubah 
Tanggal Perhitungan dari waktu ke waktu.
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Disclaimer

------------------

Usia Masuk
31 tahun

*)   dalam ribuan rupiah, angka yang tercantum dalam simulasi merupakan angka
ilustrasi dan bukan merupakan angka manfaat asuransi yang akan dibayarkan.

Mulai Asuransi

Masa Asuransi Manfaat Tambahan

Masa Asuransi

45 tahun 55 tahun 60 tahun 65 tahun 99 tahun

-  --------------------- -----

86.233*)

Jika Tertanggung Meninggal Dunia dalam Masa Asuransi
Dibayarkan Uang Pertanggungan dan Saldo Investasi
sebesar Rp664.349.000,-

Jika Tertanggung menderita salah satu penyakit kritis
Dibayarkan Uang Pertanggungan sebesar Rp377.000.000,-

213.953*)
287.349*)

375.787*)

4.985.981*)

Usia Masuk       : 31 Tahun
Perokok        : Tidak
Premi Reguler      : Rp350.000,- / bulan
Premi Top Up      : Rp150.000,- / bulan

Uang Pertanggungan   : Rp377.000.000,-
Pilihan Investasi     : IFG Link Berimbang
Manfaat tambahan (Rider) : IFG Critical Illness 53 
Uang Pertangungan
manfaat tambahan (Rider)   

: Rp 377.000.000,-

Manfaat Investasi
Penanggung akan membayarkan sejumlah Nilai Investasi, 
apabila Pemegang Polis melakukan penarikan sebagian dana 
(withdrawal) atau seluruh dana/Penebusan Polis (surrender).
PPenanggung akan membayarkan Saldo Nilai Investasi  setelah 
dikurangi biaya-biaya (jika ada), apabila Polis dinyatakan batal 
oleh Penanggung.

Manfaat Meninggal Dunia
Apabila Tertanggung meninggal dunia dalam masa asuransi 
dan keputusan klaim adalah:
Disetujui,Disetujui, maka Penanggung akan membayar sebesar 100% 
Uang Asuransi ditambah dengan seluruh Saldo Nilai 
Investasi kepada Penerima Manfaat Asuransi.
Tidak disetujui/ditolak, maka Penanggung hanya akan 
membayar sebesar seluruh Saldo Nilai Investasi kepada 
Penerima Manfaat Asuransi.

BesaBesarnya Saldo Nilai Investasi yang dimaksud didasarkan pada 
perhitungan Harga Unit pada saat klaim disetujui.

Manfaat Akhir Masa Asuransi (Maturity)
Apabila Tertanggung hidup sampai Akhir Masa Asuransi, maka 
Penanggung akan membayar Manfaat Investasi berupa seluruh 
Saldo Nilai Investasi pada tanggal berakhirnya Masa Asuransi.

·

·
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Manfaat Asuransi

Manfaat Meninggal Dunia sampai dengan usia 99 tahun.
Tersedia berbagai macam fasilitas seperti penarikan dana 
(redemption), penambahan dana (top up), pemindahan dana 
(switching fund), perubahan proporsi investasi yang dipilih 
(apportionment), dan cuti premi (premium holiday).
DaDapat dilengkapi dengan berbagai pilihan manfaat tambahan 
(rider)
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Keistimewaan

Usia Masuk Tertanggung
Masa Pertanggungan
Minimum Premi

Komposisi Premi
Cara Bayar Premi
Uang Pertanggungan

:
:
:

:
:
:

Min. 6 bulan, maks. 64 tahun
Sampai dengan usia 99 tahun
Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah
per bulan)
Premi Reguler 70%, Premi Top Up 30%
Berkala
Min. 5 (lima) Min. 5 (lima) kali Premi Reguler Asuransi
Dasar setahun atau Rp7.500.000,- (tujuh
juta lima ratus ribu rupiah), tergantung
nilai mana yang lebih besar.

Pilihan Dana Investasi

IFG Life Prime Protection merupakan produk asuransi.
Syarat & ketentuan berlaku, informasi lengkap kunjungi ifg-life.id


