
Chubb Life

Ilustrasi Asuransi Flexi Link dalam Mewujudkan Impian Anda

Berikut ini adalah contoh ilustrasi manfaat dan nilai investasi selama 
30 tahun bagi seorang nasabah.

Bapak A berusia 30 tahun, ia membayar premi selama 10 tahun 
sebesar Rp 12.000.000 per tahun dengan Uang Pertanggungan   
Rp 250.000.000.

Tahun Usia

Akumulasi Premi 
Target

(dalam ribuan 
Rupiah)

Nilai Investasi
(dalam ribuan 

Rupiah)

Manfaat 
Meninggal Dunia 

(dalam ribuan 
Rupiah)

1 30 12,000 - 250,000

5 34 60,000 33,282 283,282

10 39 120,000 137,071 387,071
20 49 120,000 398,073 648,567
30 59 120,000 1,186,192 1,436,192

 
Ilustrasi Manfaat dan Nilai Investasi Asuransi Flexi Link

CCBS01

*Ilustrasi ini hanya merupakan gambaran perkiraan kinerja investasi dari jenis dana 
investasi yang dipilih dan bukan merupakan jaminan atas kinerja investasi. Produk 
unit link akan memberikan hasil investasi optimal apabila dana diinvestasikan sesuai 
dengan ketentuan, kondisi dan jangka waktu yang telah ditetapkan. Pembatalan polis 
atau penarikan dana lebih awal akan mempengaruhi hasil perkembangan investasi 
dan mengakibatkan hasil investasi yang tidak optimal.
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Kontak Kami

PT Chubb Life Insurance Indonesia 
Chubb Square, Lt. 6 
Jl. M.H. Thamrin No.10 
Jakarta 10230

T  +62 21 2356 8888 
F  +62 21 2356 8889

Untuk keluhan dan pelayanan 
nasabah dapat menghubungi:

Customer Service Centre
PT Chubb Life Insurance Indonesia 
Chubb Square, Lt. 6 
Jl. M.H. Thamrin No.10 
Jakarta 10230

Waktu Operasional: Senin−Jumat,
09.00−17.00 WIB
T  +62 21 2356 8887
E  Customer.Service.IDLife@chubb.com

PT Chubb Life Insurance Indonesia 
terdaftar dan diawasi oleh Otoritas 
Jasa Keuangan (OJK).

Tentang Chubb

Chubb Life adalah divisi asuransi 
jiwa internasional dari Chubb. Di 
wilayah Asia, Chubb Life beroperasi 
di Hong Kong, Indonesia, Korea, 
Taiwan, Thailand, Vietnam, dan 
perusahaan gabungan di Cina. Chubb 
Life memulai operasi bisnisnya di 
Indonesia pada tahun 2009 dengan 
melakukan akuisisi PT Asuransi Jiwa 
Bumi Arta Reksatama, perusahaan 
asuransi yang berdiri tahun 1985. 
Chubb Life di Indonesia telah hadir 
selama lebih dari 30 tahun.

Untuk memenuhi kebutuhan 
perlindungan dan keamanan 
keuangan dari beragam nasabahnya, 
Chubb Life di Indonesia 
(PT Chubb Life Insurance Indonesia) 
menawarkan variasi produk 
perlindungan asuransi jiwa dan unit 
link melalui agen, insurance specialist, 
retailers, pialang asuransi, bank, 
digital network, direct marketing dan 
telemarketing.

Untuk informasi tambahan, silahkan 
kunjungi: http://life.chubb.com/id 

Penjelasan Ilustrasi:

Jika terjadi risiko meninggal dunia, nasabah akan memperoleh 
Manfaat Meninggal Dunia sebesar Uang Pertanggungan + Nilai 
Investasi. Nilai Investasi dihitung berdasarkan asumsi hasil 
investasi 10,5% p.a. dan tanpa asuransi tambahan.

Akumulasi Premi

Manfaat Meninggal Dunia
Nilai Investasi Premi
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Asuransi Flexi Link



Rupiah Equity Fund
Rupiah Equity Fund II
Rupiah Equity Fund III
Rupiah Equity Fund IV
Global Equity Fund (Syariah)

Risiko: Tinggi 
Perkembangan Investasi: Tinggi
Instrumen Investasi:
• Efek Ekuitas
• Pasar Uang

Pasar Uang 0%-20%
Efek Ekuitas 80%-100%

Rupiah Managed Fund

Risiko: Menengah 
Perkembangan Investasi: Menengah
Instrumen Investasi:
• Efek Ekuitas
• Efek Berpendapatan Tetap & Pasar Uang

Efek Berpendapatan Tetap 
dan Pasar Uang 35%-65%
Efek Ekuitas 35%-65%

Rupiah Stable Fund

Risiko: Rendah 
Perkembangan Investasi: Rendah
Instrumen Investasi:
• Efek Berpendapatan Tetap
• Pasar Uang

Pasar Uang 0-20%
Efek Berpendapatan 
Tetap 80%-100%

Rupiah Money Market Fund

Risiko: Rendah 
Perkembangan Investasi: Rendah
Instrumen Investasi:
• Pasar Uang 

Pasar Uang 100%

Rupiah Syariah Balanced Fund

Risiko: Menengah
Perkembangan Investasi: Menengah
Instrumen Investasi:
• Efek Syariah Bersifat Ekuitas
• Surat Berharga/Obligasi Syariah
• Pasar Uang Syariah

Efek Syariah Bersifat 
Ekuitas 5%-79%
Obligasi Syariah 5%-79%
Pasar Uang Syariah 5%-79%

Chubb Life 
mempersembahkan 
Asuransi Flexi 
Link. Ini merupakan 
Produk asuransi 
jiwa dan kesehatan 
terbaik yang sekaligus 
memaksimalkan 
dana kelolaan Anda 
untuk menghasilkan 
investasi yang 
optimal.

Hasil Investasi yang Optimal

• Dana Anda akan 
diinvestasikan penuh mulai 
tahun ke-4 sehingga 
mempercepat terbentuknya 
hasil investasi yang optimal, 
seperti ditunjukkan pada 
tabel alokasi premi berikut ini:

Tahun ke: 1 2 3 4 dst

Alokasi 
Premi 0% 0% 60% 100%

• Hasil investasi bebas pajak 
setelah tahun ke-3 atau sesuai 
peraturan pajak yang berlaku.

• Semua biaya bulanan akan 
dikenakan mulai tahun ke-1.

• Di akhir kontrak, Anda akan 
menerima semua Nilai 
Investasi yang terbentuk

Fleksibilitas

• Bebas menentukan nilai Uang 
Pertanggungan Anda mulai 
dari 5 kali premi tahunan 
Anda. Sesuai dengan 
ketentuan yang tercantum 
dalam polis.

• Bebas melakukan perubahan 
nilai Uang Pertanggungan 
sesuai dengan kebutuhan 
manfaat perlindungan Anda. 
Sesuai dengan ketentuan yang 
tercantum dalam polis.

• Bebas menentukan nominal 
setoran premi. Sesuai dengan 
ketentuan yang tercantum 
dalam polis.

• Bebas menentukan frekuensi 
setoran premi, apakah itu 
tahunan, semesteran, 
kuartalan atau bulanan. 
Sesuai dengan ketentuan yang 
tercantum dalam polis.

• Fasilitas cuti premi (premium 
holiday). Sesuai dengan 
ketentuan yang tercantum 
dalam polis.

• Bebas melakukan 
penambahan investasi melalui 
setoran premi tidak terjadwal. 
Sesuai dengan ketentuan yang 
tercantum dalam polis.

• Bebas melakukan penarikan 
sebagian dana dari nilai 
investasi yang terbentuk. 
Sesuai dengan ketentuan yang 
tercantum dalam polis.

• Optimalisasi hasil investasi 
dengan pemindahan dana 
(fund switching), sesuai 
dengan ketentuan yang 
tercantum dalam polis.

Syarat Kepesertaan

• Usia masuk Tertanggung: 
30 hari - 65 tahun   
(ulang tahun terakhir).

• Usia masuk Pemegang Polis:
18 tahun - 65 tahun   
(ulang tahun terakhir).

• Minimum premi:   
Rp 2.400.000,- /per tahun

Jaminan Perlindungan 
Asuransi Jiwa

• Perlindungan asuransi jiwa 
hingga usia tertanggung 
mencapai 100 tahun.

• Manfaat Meninggal Dunia = 
Uang Pertanggungan + Nilai 
Investasi.

• Untuk memperluas manfaat 
dan jaminan perlindungan 
Anda, Asuransi Flexi Link 
menawarkan pilihan asuransi 
tambahan, seperti asuransi 
kecelakaan, jaminan rawat 
inap di rumah sakit maupun 
pembedahan yang sesuai 
dengan tagihan, penyakit 
kritis dan pembebasan premi.

Pilihan Dana Investasi Asuransi Flexi Link 
membantu Anda 
merencanakan 
proteksi dan investasi 
dengan berbagai 
fleksibilitas.

• Biaya pemindahan nilai 
investasi (fund switching) tidak 
dikenakan atas 2 pemindahan 
nilai investasi dalam 1 tahun, 
dan dikenakan Rp 50.000 untuk 
setiap pemindahan nilai 
investasi berikutnya.

Catatan

• Nilai investasi adalah nilai unit 
dengan menggunakan harga 
beli unit pada tanggal tersebut. 
Harga unit dapat berubah 
sewaktu-waktu.

• Harga ini tergantung pada 
kinerja investasi yang dipilih 
dan tergantung risiko investasi.

• Kinerja dana investasi dari masa 
lalu bukan merupakan tolak 
ukur untuk perhitungan hasil 
investasi di masa mendatang.

• Hasil investasi dari polis tidak 
dijamin  dan dapat meningkat 
maupun menurun tergantung 
harga unit atau faktor biaya-
biaya, sehingga dapat lebih 
besar atau lebih kecil dari dana 
yang diinvestasikan pemegang 
polis.

• Semua risiko, kerugian dan 
manfaat dari investasi akan 
sepenuhnya menjadi tanggung 
jawab pemegang polis. Oleh 
karena itu, calon nasabah 
diwajibkan untuk membaca dan 
memahami ketentuan dalam 
brosur dan proposal sebelum 
melakukan investasi.

• Brosur ini hanya 
menggambarkan informasi 
secara umum dan bukan 
merupakan suatu kontrak 
ataupun jaminan atas kinerja 
investasi. 

• Ketentuan yang lebih rinci 
mengenai produk dijelaskan 
dalam kontrak polis.

Mekanisme Produk dan Biaya

• Biaya premi akan dikurangi dari 
premi sebelum diinvestasikan.

• Biaya pengelolaan investasi 
antara 1%-3% per tahun, 
tergantung dari dana investasi 
yang dipilih. Biaya ini telah 
diperhitungkan dalam harga 
unit.

• Biaya polis dikenakan setiap 
bulan mulai bulan ke-1 dan 
seterusnya selama masa 
berlakunya pertanggungan, 
yang besarnya tergantung pada 
frekuensi dan metode 
pembayaran premi yang dipilih 
yaitu Rp27.500/bulan untuk 
tahunan dan recurring, 
Rp30.000/bulan untuk tahunan 
dan non-recurring, Rp30.000/
bulan untuk semesteran dan 
recurring, Rp35.000/bulan 
untuk  semesteran dan non-
recurring, Rp35.000/bulan 
untuk kuartalan dan recurring, 
Rp40.000/bulan untuk 
kuartalan dan non-recurring, 
serta Rp 40.000/bulan untuk 
bulanan dan recurring 
sedangkan untuk bulanan dan 
non-recurring tidak tersedia.

• Biaya asuransi akan dikenakan 
setiap bulan, mulai bulan ke-1, 
ditentukan berdasarkan usia, 
jenis kelamin, dan uang 
pertanggungan.

• Biaya premi Top Up sebesar 5% 
dipotong sebelum 
diinvestasikan, berlaku untuk 
premi Top Up terjadwal dan 
premi Top Up tidak terjadwal.

• Biaya penarikan sebagian nilai 
investasi (fund withdrawal) tidak 
dikenakan atas   2 penarikan 
dalam 1 tahun, dan dikenakan 
Rp 50.000 untuk setiap 
penarikan nilai investasi 
berikutnya.

Keterangan: Brosur ini menggambarkan informasi secara umum, tidak mengikat 
dan bukan merupakan suatu kontrak ataupun jaminan. Kondisi dan aturan yang 
tepat mengenai produk harus mengacu pada ketentuan polis yang diterbitkan oleh 
Chubb Life.


