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IFG PROTEKSI KEMATIAN

IFG Proteksi Kematian adalah Produk Asuransi Jiwa yang memberikan proteksi manfaat berupa pembayaran 
santunan meninggal dunia sebab apapun dalam masa asuransi. Berikut ini adalah Ringkasan Informasi Produk dan 
Layanan Umum IFG Proteksi Kematian. Harap dibaca dan dipelajari dengan teliti.

Anda dapat berkonsultasi dengan perencana/penasehat keuangan sebelum berkomitmen untuk membeli produk asuransi ini. Namun apabila Anda memilih untuk 
tidak melakukannya, maka Anda bertanggung jawab penuh dalam memastikan bahwa produk ini telah sesuai dengan kebutuhan dan tujuan asuransi Anda.

PENTING

Pengecualian
Penanggung tidak akan membayarkan Manfaat Asuransi dalam hal meninggalnya Tertanggung adalah sebagai 
akibat dari:
Jenis penyakit yang termasuk dalam daftar penyakit antara lain : tumor, stroke, TBC, hipertensi, jantung, kanker, 
diabetes mellitus, penyakit hati kronis/hepatitis fulminant, penyakit ginjal selama 2 (dua) tahun sejak mulai 
berlakunya asuransi untuk masing-masing Tertanggung/Peserta ;

1.

Manfaat Asuransi
Jika Tertanggung di dalam Masa Asuransi oleh 
sebab apapun mengakibatkan meninggal dunia 
yang tidak dikecualikan dalam Ketentuan Polis 
maka Penanggung akan membayarkan Manfaat 
Asuransi kepada yang berhak sebesar Uang 
Asuransi.

Risiko
Risiko Ekonomi, Hukum, Regulasi, dan 
Perubahan Politik
PPerubahan perundang-undangan dan peraturan 
yang meliputi namun tidak terbatas pada pasar 
modal, pasar uang, perpajakan dan peraturan 
akuntansi serta perubahan politik akan 
mempengaruhi kinerja perusahaan asuransi 
dalam memenuhi kewajiban.

Risiko Operasional
SemuaSemua hal yang mengakibatkan terganggunya 
satu hal, yang disebabkan oleh suatu alasan diluar 
kontrol PT. Asuransi Jiwa IFG, antara lain 
gangguan sistem yang mengganggu 
penyelesaian transaksi dan situasi force majeure 
(bencana alam, kebakaran, kerusuhan, dan 
lain-lain).

.

.

Biaya Akuisisi (Pemasaran dan Komisi)  : 10% - 20% dari Premi Bruto
Biaya Administrasi            : 10% - 20% dari Premi Bruto
Profit Margin               : 5% - 10% dari Premi Bruto

1.
2.
3.

Biaya

Minimum 
Premi per tahun

Rp. 2.000,-

Masa Pembayaran
Premi

Premi dibayarkan
secara sekaligus

Premi

Besaran Premi adalah sesuai 
dengan usia tertanggung

Rp1.000.000,-

Minimum Uang
Pertanggungan

Masa Pertanggungan

1 Tahun

Usia Masuk

Usia Mininum 30 Hari
Usia Maksimum 69 Tahun
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Penyakit kronis lainnya yang diderita Tertanggung/Peserta sebelum mulai berlakunya Asuransi untuk 
masing-masing Tertanggung/Peserta.
Mempunyai riwayat atau 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;
Dihukum mati berdasarkan keputusan pengadilan yang berwenang;
TTindakan 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/Peserta 
sendiri atau pihak lain atas permintaan Pemegang Polis atau Tertanggung/Peserta atau ahliwaris dengan 
maksud memperoleh Manfaat Asuransi;
Terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam perang (baik dinyatakan maupun tidak oleh 
pemerintah), pemogokan, perkelahian, pemberontakan, revolusi, teroris, pembajakan, perang saudara, 
huru-hara, kerusuhan, pengambil-alihan kekuasaaan dengan kekerasan, ikut serta dalam aksi/kegiatan militer;
TTertanggung/Peserta menggunakan obat bius, narkotika, psikotropika, dan/atau dibawah pengaruh minuman 
keras;
Kecelakaan sebagai penumpang pesawat terbang:

Sengaja melakukan atau turut serta dalam suatu tindak pidana (baik kejahatan maupun pelanggaran), atau 
yang sejenisnya, atau tindak kejahatan atau percobaan tindak kejahatan Asuransi yang dilakukan oleh pihak 
memiliki atau turut memiliki kepentingan dalam perjanjian Asuransi ini;
Bencana alam atau reaksi inti atom;
WWabah, epidemi, dan/atau pandemi; 
Mempersiapkan diri atau ikut berpartisipasi dalam perlombaan dan/atau olahraga beladiri, terjun payung, 
menyelam, mendaki gunung dan/atau kegiatan alam bebas lainnya, adu kecepatan kendaraan bermotor, 
berkuda, berburu, perahu, pesawat udara atau sejenisnya, serta olah raga berbahaya lainnya;
Gangguan mental atau kejiwaan;
Sengaja menghadapi/memasuki bahaya-bahaya yang sebenarnya tidak perlu dilakukan (kecuali dalam 
mencoba menyelamatkan diri);
KKegiatan olahraga (sport) atau kesenangan/hobi Tertanggung/Peserta yang mengandung bahaya seperti balap 
mobil, balap sepeda motor, balap kuda, terbang layang, olahraga terbang, selancar air atau berenang di lepas 
pantai, mendaki gunung, tinju, gulat dan kegiatan olahraga/hobi lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu 
sepanjang olahraga dan kesenangan/hobi tersebut tidak dipertanggungkan;
Akibat dari tindakan pelanggaran peraturan atau hukum yang berlaku;
Adanya pemberian keterangan yang tidak benar (misrepresentasi) pada pengisian Surat Permintaan Asuransi 
(SPA) Tertanggung.
Klaim diajuKlaim diajukan lebih dari 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal Tertanggung meninggal dunia.
Terbukti akibat adanya tindakan fraud (penipuan).

i.
ii. 
dari perusahaan penerbangan non komersial;
dari perusahaan penerbangan komersial yang tidak memiliki ijin usaha penerbangan dari instansi yang 
berwenang serta tidak memiliki jadwal penerbangan yang tetap dan teratur; atau helikopter.

2.

3.

4.
5.

6.

7.

88.

9.

10.
11.
12.

13.
14.

15.15.

16.
17.

18.
19.
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Pengajuan Permintaan Asuransi Jiwa
Untuk penutupan pertama kali, Pemegang Polis diwajibkan melakukan pendaftaran sebagai peserta asuransi 
dengan cara mengisi SPAJK dan melampirkan daftar calon tertanggung.
Pengajuan asuransi dinyatakan diterima apabila semua syarat dan ketentuan sudah terpenuhi dan 
Penanggung telah menerima premi pertama sebagai salah satu syarat penerbitan dan berlakunya Polis.

.

. 

Anda disarankan untuk melakukan pembayaran Premi sesuai jangka waktu yang telah direncanakan di awal 
untuk mengoptimalkan tercapainya tujuan asuransi Anda.
Pembayaran Premi harus mencantumkan nama Penanggung dan pembayaran hanya akan dinyatakan lunas 
pada tanggal Premi diterima dan tercatat pada rekening Penanggung sesuai dengan jumlah yang telah 
ditentukan dalam Polis.

Pembayaran Premi
.

. 
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Untuk informasi produk, keluhan, layanan klaim, dan informasi lainnya, Anda dapat 
menghubungi:
 Call center 021-2505080
 Tenaga Pemasar PT Asuransi Jiwa IFG
 Email : adminifglife@bahana.co.id

.

.

.

Informasi Layanan Pelanggan

Bukti-bukti yang diperlukan untuk pengajuan klaim adalah :

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 atau Kecelakaan yang dialami Tertanggung atau melakukan investigasi klaim jika diperlukan.
Dokumen-dokumen pengajuan klaim harus dibuat atau diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia atau 
Bahasa Inggris. Apabila dilakukan penerjemahan ke dalam Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris 
makapenerjemahan tersebut harus dilakukan oleh penerjemah di bawah sumpah.
TTertanggung wajib diperiksa oleh Dokter yang Penanggung tunjuk, jika hal itu diperlukan dan apabila 
Tertanggung meninggal dunia, Penanggung berhak untuk meminta hasil outopsi dan/atau visum et 
repertum atau keterangan lain yang diperlukan.
Pengajuan klaim adalah sah apabila syarat-syarat pengajuan klaim telah dipenuhi seluruhnya dan 
Penanggung mempunyai hak untuk menolak klaim yang diajukan atau menolak untuk membayar Manfaat 
Asuransi apapun apabila syarat-syarat tersebut tidak dipenuhi atau telah dipalsukan dan/atau dimanipulasi.
ManManfaat Asuransi dibayarkan maksimal 14 (empat belas) hari kerja setelah prosedur dan syarat pengajuan 
klaim diterima secara lengkap dan benar serta klaim telah disetujui oleh Penanggung.
Apabila oleh sebab apapun juga berkas klaim tidak diajukan dalam jangka waktu yang telah ditentukan 
Penanggung, maka pengajuan tersebut dinyatakan kadaluarsa dan Penanggung dibebaskan dari kewajiban 
untuk membayar Manfaat Asuransi.

1)

2)
 

3)

4)

5)

6)6)

 Jika Tertanggung meninggal dunia bukan karena Kecelakaan dalam Masa Asuransi, Pemegang polis dapat 
mengajukan klaim dengan melampirkan :

Surat Pengantar Pengajuan Klaim dari Pemegang Polis;
Asli Sertifikat Tanda Peserta;
Copy Identitas Tertanggung/Peserta; Kartu Keluarga Tertanggung dan Penerima Manfaat Asuransi;
Fotokopi legalisir Surat Kematian dari Instansi Pemerintah setempat yang berwenang;
Asli Surat Keterangan meninggal dunia dari Dokter;
Asli atau Fotokopi legalisir Resume Medis, hasil pemeriksaan laboratorium dan pemeriksaan penunjang Asli atau Fotokopi legalisir Resume Medis, hasil pemeriksaan laboratorium dan pemeriksaan penunjang 
lainnya dari dokter yang pernah memeriksa, mengobati atau merawat Tertanggung semasa hidup 
Tertanggung (berobat jalan atau dirawat inap);
Kronologis kematian dari Ahliwaris Tertanggung diketahui Ketua RT/RW setempat yang dibuat di atas 
meterai apabila Tertanggung meninggal dunia di rumah;
Surat Kuasa Pemaparan Isi Rekam Medis dari ahliwaris Tertanggung kepada Penyedia Layanan 
Kesehatan (jika diperlukan).

a.1.  
a.2.  
a.3.  
a.4.  
a.5.   
a.6.

a.7.a.7.

a.8.

a.

 Jika Tertanggung meninggal akibat Kecelakaan dalam Masa Asuransi, Pemegang polis dapat mengajukan 
klaim dengan melampirkan :

Surat Pengantar Pengajuan Klaim dari Pemegang Polis;
Asli Sertifikat Tanda Peserta;
Copy Identitas Tertanggung/Peserta; Kartu Keluarga Tertanggung dan 
Penerima Manfaat Asuransi;
Asli atau Fotokopi legalisir Berita Acara Kecelakaan dari Kepolisian/Pihak yang 
berwenang;
Fotokopi legalisir Surat Kematian dari Instansi Pemerintah setempat yang Fotokopi legalisir Surat Kematian dari Instansi Pemerintah setempat yang 
berwenang;
Asli Surat Keterangan meninggal dunia dari Dokter;

b.1.  
b.2.  
b.3.  

b.4.  

b.5.   

b.6.

b.1.  

b.

Permintaan Pembayaran Manfaat Asuransi (Pengajuan Klaim)
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Karyawan yang bekerja di suatu perusahaan didaftarkan sebagai Tertanggung atas produk IFG PROTEKSI 
KEMATIAN pada 
tanggal 1 Januari 2021 dengan rincian sebagai berikut :
Masa asuransi     : 1 tahun
Jumlah Karyawan   : 4 orang
Uang Asuransi     : Rp10.000.000,- untuk masing-masing karyawan
Akumulasi Premi    : Rp. 111.842,- dibayarkan secara sekaligus

Simulasi :Simulasi :
Pada tanggal 10 Oktober 2021 salah satu karyawan tutup usia karena sakit maka diberikan santunan meninggal 
dunia yang dibayarkan kepada Penerima Manfaat sebesar Rp.10.000.000,-.

Informasi Tambahan
Penanggung adalah PT Asuransi Jiwa IFG atau penggantinya menurut hukum.
Pemegang Polis adalah seseorang yang mengadakan perjanjian asuransi.
Tertanggung adalah individu/perorangan yang atas dirinya diadakan perjanjian.
MasaMasa Mempelajari Polis (Free Look Period) adalah 14 (empat belas) hari kalender sejak tanggal Polis 
diterima oleh Pemegang Polis. Jika Polis dibatalkan selama Free Look Period oleh Pemegang Polis, maka PT 
Asuransi Jiw IFG akan mengembalikan Premi setelah dikurangi dengan Biaya Administrasi Free Look 
(terdiri dari biaya penerbitan Polis dan biaya pemeriksaan kesehatan, jika ada).

DISCLAIMER (PENTING UNTUK DIBACA)
.
.

.

.

.

Penanggung dapat menolak permohonan produk Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini dan berhak bertanya kepada Tenaga
Pemasar PT Asuransi Jiwa IFG atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Umum ini.
Keputusan klaim sepenuhnya merupakan keputusan Penanggung dengan mengikuti ketentuan yang tercantum pada 
ketentuan Polis.
Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Umum ini merupakan penjelasan singkat dari produk Asuransi Jiwa IFG Proteksi 
KKematian dan bukan merupakan bagian dari Polis. Ketentuan lengkap mengenai Produk dapat Anda pelajari pada Polis 
yang diterbitkan Penanggung.
Produk ini telah mendapat otorisasi dari Otoritas Jasa Keuangan.

.

.

.

.

Simulasi


