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

Telp: +62 21 2356 8888 
Fax: +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
Telp: +62 21 2356 8887
WhatsApp: +6281584814087
Email: Customer.Service.IDLife@chubb.com 
Website: http://life.chubb.com/id 
                       https://customercorner.chubblife.co.id/

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

Tentang Chubb
 
Chubb merupakan perusahaan property and 
casualty insurance yang diperdagangkan secara 
publik di dunia. Dengan jangkauan operasional 
yang tersebar di 54 negara dan teritorial, Chubb 
menyediakan asuransi properti & kerugian baik 
komersial maupun individual, asuransi kesehatan 
dan kecelakaan individu, reasuransi dan asuransi 
jiwa bagi beragam kelompok nasabah. Sebagai  
perusahaan underwriting, kami memberikan 
penilaian, asumsi dan mengelola risiko dengan 
wawasan informasi yang luas serta disiplin. 
Kami melayani dan membayarkan klaim Anda 
secara tepat dan cepat. Perusahaan juga dikenal 
melalui berbagai penawaran produk dan layanan, 
kemampuan distribusi yang luas, kekuatan 
keuangan  yang baik serta operasional secara 
lokal di berbagai belahan dunia.  Chubb Limited, 
perusahaan induk dari Chubb Group, terdaftar 
di New York Stock Exchange (NYSE: CB) dan 
merupakan bagian dari S&P 500 index. Chubb 
memiliki kantor eksekutif di Zurich, New York, 
London, Paris dan beberapa lokasi lainnya, serta 
mempekerjakan sekitar 33.000 karyawan yang 
tersebar di seluruh dunia. 

Chubb Life adalah divisi asuransi jiwa 
internasional dari Chubb. Di wilayah Asia, Chubb 
Life beroperasi di Hong Kong SAR, Indonesia, 
Korea, Myanmar, 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 
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



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.

• Syarat dan ketentuan di dalam produk dapat mengacu pada Ringkasan Informasi Produk yang telah di 
unggah ke laman website Chubb Life.

Chubb Life 
Indonesia fokus 
dalam memberikan 
produk proteksi 
asuransi jiwa terbaik 
bagi masa depan 
keluarga Anda.

Menjaga Masa Depan Keluarga Anda

Anda bekerja keras untuk mencukupi semua kebutuhan keluarga. 
Namun seperti yang kita ketahui bersama, hidup penuh ketidak- 
pastian. Tidak ada jaminan bahwa tingkat kesehatan seseorang tidak 
akan berubah di masa depan. Oleh sebab itu, untuk mengatasi 
ketidakpastian ini, kami akan membantu Anda membuat sebuah
perencanaan yang matang bagi perlindungan terbaik dan masa 
depan keluarga Anda. 

PT Chubb Life Insurance Indonesia (Chubb Life) dengan bangga 
memperkenalkan Asuransi Family SaverTM yaitu produk asuransi 
berjangka, yang memberikan jaminan asuransi kepada tertanggung 
selama jangka waktu tertentu. Jika terjadi klaim selama kontrak 
berlangsung, maka Chubb Life akan membayar sejumlah uang 
pertanggungan kepada penerima manfaat. Jika tidak terjadi klaim, 
maka Chubb Life  akan mengembalikan seluruh premi yang telah 
terkumpul kepada nasabah.   

Keunggulan

• Asuransi Family Saver™ akan 
mengembalikan seluruh 
premi terkumpul jika tidak 
terjadi klaim selama 15 tahun 
dan akan terus memberikan 
perlindungan tambahan 
hingga 10 tahun ke depan. 
Ini membuat total jangkauan 
perlindungan yang diberikan 
akan mencapai 25 tahun.

• Asuransi Family Saver™ 
memberikan 200% uang 
pertanggungan jika terjadi 
risiko meninggal karena 
kecelakaan.

Ketentuan Produk

• Premi yang dibayarkan 
berada pada angka yang 
sama selama 8 tahun. Ini 
berarti tidak ada kenaikan 
premi meskipun usia nasabah 
bertambah.

• Premi yang dibayarkan oleh 
Nasabah sudah termasuk 
biaya administrasi, biaya 
asuransi, komisi dan biaya 
pemasaran (bila ada).

• Usia masuk tertanggung:
– Minimum 6 tahun
– Maksimum 55 tahun

Manfaat Produk 

• Manfaat pengembalian 
premi.  
Jika tidak terjadi klaim, maka 
premi akan dikembalikan 
kepada nasabah di akhir 
tahun ke-15. 

• Manfaat meninggal dunia. 
Manfaat meninggal dunia 
(pada masa perlindungan) 
sebesar 100% dari uang 
pertanggungan, sesuai 
dengan ketentuan yang 
tercantum dalam polis. 

• Manfaat meninggal dunia 
karena kecelakaan.  
Manfaat apabila meninggal 
dunia karena kecelakaan 
(pada masa perlindungan), 
sebesar 200% dari uang per-
tanggungan, sesuai dengan 
ketentuan yang tercantum 
dalam polis.

Tabel Premi

Usia masuk (tahun) Premi Tahunan per 1 unit**

6 – 35 Rp 1.200.000,-

36 – 45 Rp 2.400.000,-

46 – 50 Rp 3.600.000,-

51 – 55 Rp 4.800.000,-

** 1 unit = Uang Pertanggungan sebesar   
Rp 50.000.000,-


