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Tentang AIA Financial
AIA Financial merupakan salah satu perusahaan asuransi jiwa terkemuka di Indonesia dan anak 
perusahaan dari AIA Group. AIA Financial menawarkan berbagai produk asuransi, termasuk 
asuransi dengan prinsip Syariah yang meliputi asuransi jiwa, asuransi kesehatan, asuransi 
kecelakaan diri, asuransi yang dikaitkan dengan investasi, program kesejahteraan karyawan, 
program pesangon, dan program Dana Pensiun (DPLK). Produk-produk tersebut dipasarkan 
oleh lebih dari 10.000 agen berpengalaman dan profesional melalui beragam jalur distribusi 
seperti Agency, Bancassurance dan Corporate Solutions (Pension & Employee Benefits).

Keunggulan dan kinerja AIA Financial juga dibuktikan dengan banyaknya penghargaan yang 
diterima di bidang industri asuransi jiwa di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir ini.

Tentang AIA Group
AIA Group Limited dan anak perusahaannya (secara bersama-sama disebut sebagai “AIA” atau 
“Group”) merupakan kelompok perusahaan asuransi jiwa pan-Asia independen terbesar di 
dunia yang tercatat di bursa saham. AIA Group Limited memiliki anak perusahaan atau cabang 
yang beroperasi di 14 pasar di Asia Pasifik yaitu Hong Kong, Thailand, Singapura, Malaysia, 
Cina, Korea, Filipina, Australia, Indonesia, Taiwan, Vietnam, Selandia Baru, Macau, dan Brunei 
dan memiliki 26 persen kepemilikan saham usaha patungan di India.

AIA  Group, yang kini dikenal dengan nama AIA, pertama kali didirikan di Shanghai 90 tahun 
yang lalu. AIA merupakan pemimpin pasar di wilayah Asia Pasifik (kecuali Jepang) berdasarkan 
premi asuransi jiwa dan menduduki posisi terdepan di mayoritas pasarnya. AIA memiliki total 
aset sebesar US$119.494  juta per 31 Mei 2012.

AIA memenuhi kebutuhan individu atas tabungan dan perlindungan dengan menawarkan 
produk dan layanan yang lengkap termasuk perencanaan hari tua, asuransi jiwa, asuransi 
kecelakaan, dan asuransi kesehatan. Selain itu AIA juga menyediakan program kesejahteraan 
karyawan, asuransi jiwa kredit, dan program pensiun bagi nasabah korporasi. Melalui jaringan 
keagenan dan karyawan di seluruh Asia Pasifik, AIA melayani lebih dari 24 juta pemegang polis 
individu dan lebih dari 10 juta peserta pemegang polis kumpulan.

AIA Group Limited tercatat di papan bursa saham Hong Kong, kode saham “1299” dan tercatat 
di American Depositary Receipts (Level 1) yang diperdagangkan di pasar OTC (dengan symbol 
ticker: “AAGIY”).     

PENTING! Informasi dalam dokumen ini disiapkan oleh PT. AIA FINANCIAL untuk merangkum 
berbagai manfaat dan ketentuan asuransi ini. Informasi dibuat sejelas dan seringkas mungkin untuk 
memberikan gambaran mengenai manfaat yang diberikan pada Anda. Karena Polis memuat segala 
persyaratan dan ketentuan secara lengkap dan terperinci, maka penafsiran terakhir dari manfaat 
dan ketentuan ditentukan berdasarkan apa yang tertulis pada Polis.

1. Produk asuransi ini adalah produk asuransi milik PT. AIA FINANCIAL serta bukan merupakan 
produk dan tanggung jawab PT. BANK CIMB NIAGA, Tbk (”CIMB NIAGA”). CIMB NIAGA hanya 
bertindak sebagai pihak yang mereferensikan atau merekomendasikan produk asuransi PT. AIA 
FINANCIAL. Produk ini tidak dijamin oleh CIMB NIAGA dan tidak termasuk dalam cakupan 
program penjaminan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan perundang-undangan mengenai 
lembaga penjamin simpanan.

2. CIMB NIAGA tidak bertanggung jawab atas segala informasi serta materi yang dimuat dalam 
brosur dari produk asuransi ini berikut setiap perubahannya atau dokumen lain yang secara resmi 
disetujui dan atau dikeluarkan oleh PT. AIA FINANCIAL.

Tahun Polis (TP) Biaya Administrasi (Rp)

TP ≤ 10 tahun 27.500

TP  > 10 tahun 15.000

Risiko Investasi

Investasi pada produk unit link mengandung risiko, termasuk namun 
tidak terbatas pada risiko politik, risiko perubahan peraturan 
pemerintah atau perundang-undangan lainnya, risiko perubahan 
tingkat suku bunga, risiko likuiditas, risiko kredit, risiko perubahan 
nilai ekuitas, dan risiko perubahan nilai tukar mata uang, yang dapat 
mempengaruhi kinerja investasi baik langsung maupun tidak 
langsung. Segala risiko sehubungan dengan jenis investasi yang 
Anda pilih merupakan tanggung jawab Anda.

Bank Kustodian adalah Citibank, N.A., Jakarta yang menyimpan 
surat berharga dan aset lainnya, termasuk pembayaran Nilai Akun 
dan dividen, juga menghitung Nilai Unit. Besarnya dana pada setiap 
waktu akan tergantung pada Nilai Unit yang nilainya tergantung pada 
kinerja investasi dana dimaksud. Frekuensi penetapan Nilai Unit 
dilakukan setiap hari kerja atau periode lain yang dapat ditetapkan 
kemudian oleh PT. AIA FINANCIAL. 

• Biaya Asuransi mulai berlaku sejak Tanggal Berlaku Polis dan 
besarnya tergantung umur dan Uang Pertanggungan.  

• Biaya Administrasi :   

• Biaya Pemeliharaan sebesar 3,5% per tahun dari Nilai Akun Premi 
Dasar dikenakan hanya selama 7 Tahun Polis pertama.

• Biaya Penebusan Polis dikenakan pada saat Anda melakukan  
penebusan pada 7 Tahun Polis pertama.

• Biaya Pengalihan Dana Investasi dikenakan atas dana yang 
dialihkan. Bebas biaya pengalihan untuk 1 (satu) transaksi pengalihan 
pertama setiap tahunnya.

• Biaya Cuti Premi Otomatis akan dikenakan sesuai dengan periode 
pembayaran Polis yang dilakukan sesuai dengan ketentuan 
yang berlaku.            

IDR Money Market Fund

Investasi pada instrumen pasar uang dengan
tingkat pengembalian yang stabil.

IDR Dana Berkah
Investasi pada instrumen pasar uang yang berbasis
Syariah dengan tingkat pengembalian yang stabil.

IDR Fixed Income Fund

Investasi pada instrumen pendapatan tetap
dengan tingkat pengembalian yang stabil.

USD Fixed Income Fund

Investasi pada instrumen pendapatan tetap dalam
mata uang USD dengan tingkat pengembalian
yang stabil.

IDR Balanced Fund

Investasi pada instrumen saham, pendapatan tetap
dan pasar uang yang memberikan pertumbuhan
yang seimbang dan konsisten.  

Risiko
Rendah 

Risiko
Sedang

Risiko
Tinggi

IDR Equity Fund

Investasi pada instrumen saham di Bursa Efek
Indonesia (BEI) yang memberikan pertumbuhan
hasil yang relatif tinggi.

IDR China - India - Indonesia Equity Fund

Investasi pada instrumen saham yang memiliki 
eksposur ekonomi di Cina/India dan Indonesia
yang memberikan pertumbuhan hasil yang 
relatif tinggi.

 

Pilihan Jenis Investasi

Biaya-Biaya

• Biaya Akuisisi:

• Biaya Top-Up: 3% dari Premi Top-Up.
• Biaya Pengelolaan Investasi: maksimal 2,5% per tahun 

dari portofolio investasi.

Tahun Polis ke-1 70% dari Premi Dasar Tahunan

Tahun Polis ke-2 dst 0% dari Premi Dasar Tahunan

Renald (tidak merokok) membeli Fortuna X-Tra Protection
paket Titanium. Premi : Rp 15.000.000,- per tahun
Uang Pertanggungan : Rp 250.000.000,-

Pada umur 32 tahun Renald mengalami sakit typhus, dirawat inap di Rumah 
Sakit selama 10 hari dengan total biaya sebesar Rp 30 juta. Pada saat umur 
40 tahun Renald mengalami Penyakit Kritis (jantung) dengan tingkat kondisi 
Major, harus dirawat di Rumah Sakit menghabiskan biaya hingga Rp 300 juta.

Keterangan:
• Asumsi tingkat investasi untuk IDR Equity Fund 15% per tahun tanpa Cuti Premi dan 

tidak pernah melakukan penarikan Nilai Akun sebelumnya.

• Ilustrasi ini tidak mengikat dan bukan merupakan perjanjian asuransi dan bukan 
merupakan bagian dari Polis. Hak dan kewajiban sebagai Pemegang Polis/Tertanggung 
dan ketentuan mengenai produk ini tercantum dalam Polis. Ilustrasi lebih lengkap 
tentang produk ini baik Premi yang harus dibayarkan, Uang Pertanggungan, asumsi 
tingkat hasil investasi, dan sebagainya tercantum dalam dokumen ilustrasi.

* Syarat dan ketentuan diatur selengkapnya di dalam Polis.

Loyalty
Bonus

hingga 75%

Manfaat
Meninggal

 Rp 250 juta

RetirementEducation
Stage

Earning
Stage

30
tahun

32
tahun

40 - 42
tahun

65
tahun

99
tahun

 
Manfaat

Investasi
23 tahun6 tahun 55 tahun

Klaim Manfaat Asuransi 
Kesehatan komprehensif 
yang dibayarkan Rp 30 juta

Total Premi yang dibayar
= 10 tahun x Rp 15 juta
= Rp 150 juta

Bebas Premi
= 25 tahun x Rp 15 juta
= Rp 375 juta

Klaim Manfaat 
Penyakit Kritis (kondisi  
Major) yang dibayarkan 
Rp 300 juta

Manfaat Investasi

Rp 3,43 
milyar

“Saya ingin pikiran saya selalu tenang 
walaupun sedang sakit. Masa depan 
saya aman dan saya dapat menikmati 
hidup tanpa rasa khawatir.”

Renald, 35 Tahun

Ilustrasi Manfaat*
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Keunggulan*

Alokasi investasi optimal dari Premi Dasar yang Anda bayarkan:

30% Premi Dasar diinvestasikan pada tahun pertama Polis. 

100% Premi Dasar diinvestasikan pada tahun kedua 
Polis dan seterusnya.

No Lapse Guarantee (NLG)

Nikmati manfaat Polis selama 7 Tahun Polis pertama, 
walaupun Nilai Akun Premi Dasar tidak mencukupi untuk 
membayar biaya-biaya yang timbul.

Loyalty Bonus

Nikmati loyalty bonus hingga 75% apabila Anda setia 
melakukan pembayaran Premi Dasar sampai dengan 
Tahun Premi ke-12.

Hingga umur 99 tahun.

Tersedia berbagai pilihan 
paket yang dapat 
disesuaikan dengan 
kebutuhan Anda.

Peluang berinvestasi 
pada berbagai
pilihan jenis investasi 
yang tersedia.

Investasi Optimal

Perlindungan Lengkap

10 15% dari Premi Dasar Tahunan

11 25% dari Premi Dasar Tahunan

12 35% dari Premi Dasar Tahunan

Tahun Premi ke- Bonus

Fleksibel  

Umur Masuk

Umur masuk Tertanggung : 6 bulan - 65 tahun
Umur masuk Pemegang Polis : minimal 18 tahun

Dokumen Kelengkapan Aplikasi

• Fotokopi Identitas yang masih berlaku (KTP/SIM/Paspor)
• Fotokopi Kartu Keluarga/Akta Kelahiran (apabila diperlukan)

Paket Fortuna X-Tra Protection tersedia untuk Anda

Proteksi kesehatan terbaik untuk Anda

Manfaat Asuransi Kesehatan Komprehensif, 
Manfaat Penyakit Kritis, Manfaat Pembebasan 
Premi, Manfaat Investasi, dan Manfaat Meninggal.
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Child
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Health

5
Retirement

6
Legacy

Proteksi menyeluruh bagi kesehatan 
pasangan Anda

Manfaat Asuransi Kesehatan Komprehensif, 
Manfaat Penyakit Kritis, Manfaat Pembebasan 
Premi, Manfaat Investasi, dan Manfaat Meninggal.

Proteksi menyeluruh bagi kesehatan buah 
hati Anda

Manfaat Asuransi Kesehatan Komprehensif, 
Manfaat Penyakit Kritis, Manfaat Pembebasan 
Premi, Manfaat Investasi, dan Manfaat Meninggal.

Proteksi diri Anda untuk buah hati tercinta

Manfaat Investasi, Manfaat Pembebasan Premi, 
dan Manfaat Meninggal. 

Nikmati Masa Senja dengan bahagia

Manfaat Investasi, Manfaat Penyakit Kritis, Manfaat 
Pembebasan Premi, dan Manfaat Meninggal.

Meninggalkan yang terbaik untuk keluarga Anda

Manfaat Meninggal, Manfaat Investasi, dan 
Manfaat Pembebasan Premi. 

Naik turunnya kehidupan terus berjalan sesuai dengan tahap 
kehidupan setiap individu. Lajang, menikah, memiliki anak, hari tua 
adalah fase kehidupan yang mesti kita persiapkan dari sekarang. 
Perencanaan yang matang dapat memberikan kita perlindungan 
kesehatan yang maksimal dan sekaligus meraih hasil yang optimal 
pada dana cadangan kita.

Fortuna X-Tra Protection memberikan jawaban atas setiap 
kekhawatiran Anda. Tersedia berbagai macam paket yang sesuai 
dengan tiap tahap kehidupan yang Anda lalui, perencanaan masa 
depan akan semakin matang dan perlindungan untuk keluarga 
tercinta juga lebih maksimal.

Di tahap kehidupan manakah Anda sekarang?

Belum
menikah

Menikah

Menikah, 
memiliki anak
usia remaja

Menikah,
memiliki

anak kecil Pensiun

Meninggal atau kematian pencari nafkah

Sakit, dirawat di rumah sakit, penyakit kritis, kecelakaan

Tidak memiliki pekerjaan

Tidak mampu memberikan pendidikan terbaik untuk anak

Pendapatan mulai
berkurang dan

menabung  juga
berkurang 

Standar gaya
hidup menurun

Biaya hidup di
masa pensiun

Fortuna X-Tra Protection

Retirement

Health

Legacy

Child Gift

Spouse Health

Child Health 

1
Health

For Your FutureFor Your Present

Berikan perlindungan maksimal untuk keluarga Anda
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