
Credit Protector merupakan produk asuransi jiwa dari CIMB Sun 
Life yang memberikan perlindungan pambayaran kartu kredit, jika 
Anda sebagai nasabah (tertanggung) mengalami risiko-risiko tak 
terduga seperti kematian atau penyakit kritis. Dengan memiliki 
Credit Protector, Anda bebas dari rasa khawatir terhadap kondisi di 
mana ahli waris Anda akan terbebani saldo tagihan kartu kredit 
saat terjadi risiko-risiko tersebut.

CIMB Sun Life merupakan asuransi jiwa patungan antara CIMB 
Group, Bank CIMB Niaga, dan Sun Life Financial Inc.

FITUR 

Biaya Premi yang Terjangkau:
   Kartu Classic dan Gold: 0,44% per- bulan dari saldo
   tagihan.
   Kartu Platinum dan World: 0,55% per- bulan dari 
   saldo tagihan.
   ( Premi sudah termasuk biaya akuisisi sebesar 40% ) 
Santunan Optimal:

Classic: maksimal hingga Rp30.000.000,- per nasabah.
Gold: maksimal hingga Rp80.000.000,- per nasabah.
Platinum: maksimal hingga Rp300.000.000,- per nasabah.
World Card: maksimal hingga Rp500.000.000,-pernasabah.

KEUNGGULAN 
Perlindungan meninggal dunia dan/atau penyakit kritis 
(khusus platinum dan world card) karena kecelakaan dan sakit.

   Tarif premi tetap dan tidak dibedakan berdasarkan
   kelompok usia.
   Program ditawarkan melalui telemarketing (Khusus untuk Classic
   dan Gold Card), sehingga praktis dan nasabah tidak perlu datang 
   ke cabang Bank.

Telemarketing

Credit Protector 

   Pembayaran secara autodebit Kartu Kredit Bank CIMB Niaga
   untuk mendukung kepraktisan produk Credit Protector ini.

Informasi Lebih Lanjut:
Hubungi Customer Contact Center CIMB Sun Life 
di 021 5289 0018 atau 0800 189 0018
e-mail: customer.service@cimbsunlife.com

Syarat dan ketentuan berlaku, selengkapnya ada didalam POLIS

CIMB Niaga tidak bertanggung jawab atas risiko yang timbul atas 
produk, termasuk namun tidak terbatas untuk pembayaran klaim 
kepada nasabah. 
 

Disclaimer: 
Program ini merupakan produk asuransi dari CIMB Sun Life, dan 
Bank CIMB Niaga tidak bertanggung jawab atas risiko yang timbul 
atas produk, serta tidak termasuk dalam cakupan program 
penjaminan pemerintah. Logo dan/atau atribut Bank CIMB Niaga 
dalam dokumen pemasaran hanya bertujuan untuk menunjukkan 
adanya kerjasama antara Bank CIMB Niaga dengan perusahaan 
asuransi mitranya, yaitu: CIMB Sun Life. Ketentuan yang berlaku 
sepenuhnya adalah ketentuan yang tercantum dalam polis yang 
dikeluarkan oleh CIMB Sun Life. 

Dengan memiliki Credit Protector, 
Anda bebas dari rasa khawatir terhadap 
kondisi dimana ahli waris Anda akan
terbebani saldo tagihan kartu kredit saat 
terjadi risiko-risiko tak terduga. 

REACH YOUR GOAL
THROUGH BANCASSURANCE !!!


