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WORKSITE SOLUTION

Ragam pilihan
DANA INVESTASI
termasuk

DANA SYARIAH

Inflation
Link
PROTEKSI ATAS INFLASI

INVESTRA LINK
Investasi dengan Manfaat Ekstra

INVESTRA LINK
Investasi dengan Manfaat Ekstra

Investra Link Worksite Solution adalah cara penjualan
produk asuransi Individu Investra Link yang ditawarkan
secara kolektif kepada Perseroan Terbatas (PT) atau
CV (Persekutuan Komanditer).
Program Investra Worksite Solution dapat menjadi solusi
bagi kebutuhan perusahaan dalam hal melaksanakan
Program Kesejahteraan Karyawan sebagai program
penyediaan dana di masa yang akan datang selama
Karyawan bekerja di Perusahaan.

PENTING :
Investra Link Worksite Solution bukan Program Dana Pensiun atau Asuransi Jiwa
Kumpulan.

WORKSITE SOLUTION

MANFAAT
Bagi Perusahaan
•

Solusi program kesejahteraan karyawan bagi perusahaan dalam
mempersiapkan perencanaan asuransi jiwa karyawan, perencanaan
dana hari tua ataupun cadangan dan pesangon.

•

Program ini akan membantu perusahaan dalam melakukan retensi
karyawan (peningkatan loyalitas, mengurangi pergantian - turn over)
dan peningkatan produktivitas.

•

Mengurangi dampak terganggunya cash flow apabila terjadi
pemberhentian / pengunduran diri karyawan secara bersamaan.

•

Pengelolaan dana secara profesional yang dikelola terpisah dengan
dana internal perusahaan.

•

Sebagai fasilitas kesejahteraan dalam menciptakan rasa aman dan
ketentraman dalam hal jaminan hari tua, jaminan kecelakaan kerja,
jaminan kematian dan pemeliharaan kesehatan.

•

Apabila karyawan pindah pekerjaan ke perusahaan lain, polis dapat
dipindah tangankan dengan persetujuan perusahaan sehingga
karyawan dapat meneruskan polisnya.

Bagi Karyawan
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KEUNGGULAN INVESTRA LINK
•

INVESTRA Link memberikan manfaat perlindungan jiwa seumur hidup dan beragam
pilihan perlindungan asuransi tambahan.

•

Memberikan perlindungan terhadap Penyakit yang Tidak Tersembuhkan, berupa manfaat
sebesar 50% dari Uang Pertanggungan, bila Anda didiagnosa menderita Penyakit yang
Tidak Tersembuhkan dan tidak dapat bertahan hidup lebih dari 12 bulan yang dinyatakan
dengan bukti medis. Sisa dari Uang Pertanggungan akan diberikan kemudian bila
meninggal dunia.

•

Potensi hasil investasi yang optimal melalui 8 pilihan jenis dana investasi (termasuk
2 jenis Dana Investasi Syariah) sesuai dengan tujuan investasi dan profil risiko Anda.

•

Fasilitas Inflation Link untuk menjaga nilai ekonomis Uang Pertanggungan dari pengaruh
inflasi (khusus Premi Berkala).

KETENTUAN INVESTRA LINK
Usia Masuk

17 - 70 tahun (Ulang tahun terakhir)

Mata Uang

Rupiah (IDR)

Premi Berkala

Tipe A

> Rp 250.000/ bulan atau
Rp 3.000.000/tahun

Tipe B

Rp 150.000 - Rp 249.999/bulan atau
Rp 1.800.000 - Rp 2.999.999/tahun

Tipe C

Rp 100.000 - Rp 149.999/bulan atau
Rp 1.200.000 - Rp 1.799.999/tahun

Top Up Premi Tunggal

Min. Rp 1.000.000/transaksi

Top Up Premi Berkala

Min. Rp 600.000/tahun

Metode Pembayaran Premi

Bulanan, Triwulan, Semesteran atau Tahunan

Metode Perhitungan Harga Unit
Perhitungan Harga Unit dari suatu jenis dana investasi merupakan nilai dana investasi dibagi dengan
jumlah seluruh unit yang dibentuk dari Jenis Dana Investasi setelah dikurangi dengan biaya-biaya dan
pajak, yang dihitung secara harian dan dilakukan pada hari kerja berikutnya.
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MANFAAT INVESTRA LINK*
Perlindungan Jiwa Seumur Hidup
INVESTRA Link memberikan manfaat sebesar Uang Pertanggungan dan Nilai Investasi.

Pilihan Perlindungan Asuransi Tambahan:
•

COMM ADB
Perlindungan terhadap risiko meninggal dunia karena kecelakaan.

•

COMM ADDB
Perlindungan terhadap risiko meninggal dunia dan cacat tetap (total atau sebagian)
karena kecelakaan.

•

COMM Disability Aditional atau COMM Disability Accelarated
Perlindungan terhadap risiko Cacat Tetap Total.

•

COMM Crisis Cover 53
Perlindungan terhadap risiko 53 jenis Penyakit Kritis dengan
manfaat akselerasi.

•

COMM CI 50 Plus
Perlindungan terhadap risiko 53 jenis Penyakit Kritis dengan manfaat tambahan
pertanggungan 50% untuk 10 Penyakit Kritis utama.

•

COMM Cl Early Pay Out
Perlindungan terhadap risiko 53 jenis Penyakit Kritis dengan memberikan perlindungan
finansial dengan pembayaran manfaat di stadium awal dan berjenjang hingga stadium lanjut.

•

COMM Medika
Perlindungan kesehatan berupa santunan rawat inap, ICU, pembedahan, biaya sebelum/
sesudah rawat inap dan penggantian biaya medis, bila menjalani perawatan di Rumah
Sakit.

•

COMM Health
Perlindungan kesehatan hingga usia 75 tahun dengan manfaat komprehensif yang tersedia
dalam 7 pilihan fasilitas kelas perawatan dengan beragam keunggulan Fasilitas Cashless,
manfaat Perawatan Rumah Sakit dan Pembedahan yang komprehensif, manfaat Fisioterapi,
Perawatan Kanker dan Cuci Darah (Haemodialysis), Fasilitas Deposit Excess Klaim, Manfaat
Santunan Meninggal dunia, Fasilitas Evakuasi Medis pada saat keadaan darurat dan Manfaat
No Claim Bonus.

* Ketentuan manfaat diatur selengkapnya sesuai dengan Polis, termasuk kondisi-kondisi yang tidak ditanggung
dalam manfaat ini.
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Pilihan Dana Investasi INVESTRA LINK
Dana Investasi

Strategi Investasi

Tigkat
Risiko

Investra Equity
Fund

Bertujuan untuk memanfaatkan peluang investasi yang ada di Pasar Modal melalui Efek yang bersifat
ekuitas, Efek bersifat utang dan instrumen pasar uang untuk jangka waktu menengah – panjang.
Pembobotan efek akan disesuaikan berdasarkan sektor yang paling menarik untuk satu kuartal ke depan
dan dapat disesuaikan kembali pada kuartal berikutnya untuk mendapatkan suatu tingkat pengembalian
yang optimal. Equity Fund ini tidak menutup kemungkinan untuk berinvestasi pada efek luar negeri
sepanjang Peraturan memperbolehkan.

Tinggi

Investra Equity
Dynamic Fund

Bertujuan untuk memberikan tingkat pertumbuhan investasi yang menarik dalam jangka panjang.

Tinggi

Investra Equity
Syariah Fund

Bertujuan untuk memberikan tingkat pengembalian yang optimal atas nilai investasi jangka panjang yang
menarik dengan investasi pokok pada saham sesuai dengan Syariah Islam. Dana tersebut akan juga di
investasikan pada pasar uang berbasis Syariah atau instrumen investasi sesuai Syariah Islam.

Tinggi

Investra Balanced
Progressive Fund

Bertujuan untuk mendapatkan tingkat pengembalian yang optimal dengan berinvestasi pada Efek bersifat
Utang, Pasar Uang dan Ekuitas. Pengelolaan portofolio akan didominasi pada pemilihan strategi investasi
yang disesuaikan dengan keadaan pasar seperti pertumbuhan, pendapatan, sektoral dan/atau strategi
investasi lainnya, yang pada akhirnya ditujukan untuk mempertinggi tingkat pengembalian Reksa Dana
ini pada ke-3 pasar tersebut. Investra Balanced Progressive Fund dapat berinvestasi pada Efek Luar
Negeri sepanjang peraturan memperbolehkan.

Menengah

Investra Dynamic
Strategic Fund

Strategi investasi yang digunakan pada Dynamic Strategic adalah strategi investasi campuran, dimana
underlying asset menggunakan unit penyertaan pada pasar uang dan pasar saham. Untuk meningkatkan
hasil investasi perusahaan, pada saat-saat tertentu perusahaan akan menggunakan investasi di pasar
uang, pasar saham atau kombinasi keduanya.

Menengah

Investra Balanced
Syariah Fund

Bertujuan untuk dapat memberikan tingkat pengembalian yang optimal kepada investor dengan strategi
alokasi aset yang aktif melalui investasi pada beragam jenis Efek Syariah yang tersedia di Pasar Modal
serta beragam jenis instrumen Syariah. Investra Balanced Syariah memiliki keunikan yaitu menggabungkan keahlian lokal dalam hal pengelolaan portfolio saham dengan model risiko khusus (EQUITRA) untuk
meraih potensi keuntungan dari investasi di saham dengan risiko kerugian yang terbatas.

Menengah

Investra Money
Market Plus Fund

Bertujuan untuk mempertahankan nilai kapital, tingkat likuiditas yang tinggi dengan melakukan sebagian
besar portfolio pada instrumen pasar uang dan menempatkan sisanya pada efek bersifat utang dan
ekuitas dengan tujuan untuk mempertinggi tingkat pengembalian portfolio. Money Market Plus Fund
dapat melakukan investasi pada efek luar negeri sepanjang Peraturan memperbolehkan.

Rendah

Investra Bond
Fund

Bertujuan untuk mempertahankan dan mendapatkan kenaikan nilai investasi dengan melakukan
investasi secara aktif pada Efek Berpendapatan Tetap yang ada di Indonesia, berupa Surat Utang Negara,
Obligasi Korporasi serta Instrumen Pasar Uang. Bond Fund dapat melakukan investasi pada Efek bersifat
utang yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan atau dicatatkan di Bursa Efek Luar Negeri sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Rendah

Pengelola Investasi
Commonwealth Life adalah Perusahaan Asuransi Jiwa yang menerbitkan dan mengelola
portofolio unit-linked. Dalam pengelolaan dana investasi unit link, Commonwealth Life menunjuk
Mitra Manajer Investasi yang terkemuka dan terpercaya di industri.
Mitra Manajer Investasi
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Biaya INVESTRA LINK
Biaya Akuisisi

Tahun 1 : 100%
Tahun 2 : 60%

Biaya Pertanggungan

Tergantung dari usia masuk, besarnya Uang Pertanggungan, pilihan
Asuransi Tambahan, dan jenis kelamin. Biaya ini berubah setiap
tahunnya sesuai dengan usia yang dicapai pada saat tahun berjalan

Biaya Penambahan Premi
(Top-up)

5% x Premi Top Up

Biaya Pengalihan
(Switching) Jenis Dana
Investasi

0.5% x Total Dana Investasi yang dialihkan
(Hanya dikenakan saat Switching kelima dan seterusnya pertahun
Polis)

Tahun 3 s/d 5 : 15%
Tahun 6 dst : 0%

Biaya Penarikan
Hanya dikenakan bila dilakukan pada tahun pertama Polis sebesar
(Withdrawal) dan Penebusan 1% dari jumlah penarikan atau penebusan, tahun kedua dan
(Redemption) Nilai Investasi seterusnya tidak dikenakan biaya.
Biaya Administrasi
Bulanan

Rp 27.500,-

Biaya Manajer Investasi

Maksimal 2,5% per tahun (tergantung pilihan jenis dana investasi
dan sudah termasuk dalam NAV/harga per unit)

Pajak

Setiap pembayaran, penarikan dan penebusan Nilai Investasi yang
dilakukan sebelum Polis berjalan lebih dari 3 (tiga) tahun akan dikenakan
pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan undang-undang pajak yang
berlaku atas selisih Nilai Investasi terhadap total premi yang dibayar.

Risiko Investasi
• Risiko Pasar / Risiko Berkurangnya Nilai Unit

Nilai harga unit investasi dapat mengalami kenaikan maupun penurunan mengikuti
fluktuasi harga di pasar investasi atau sebagai akibat pergerakan suku bunga dan kurs
mata uang secara signifikan.

• Risiko Kredit

Dapat timbul jika perusahaan yang menerbitkan Efek Hutang dan Instrumen Pasar Uang
tidak mampu membayar jumlah pokok hutang, dan bunga yang tertunggak.

• Risiko Likuiditas

Risiko ini bisa terjadi ketika keadaan pasar bereaksi secara ekstrim, sehingga Manajer
Investasi tidak mempunyai dana atau tidak dapat dengan segera membeli kembali Unit
yang dijual.

• Risiko Ekonomi dan Politik

Risiko yang timbul akibat adanya perubahan signifikan terhadap kondisi ekonomi makro/
mikro, politik, keamanan, atau akibat adanya peraturan perundang-undangan yang terkait
dengan dunia usaha.
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Inflation Link
Menjaga Asuransi Jiwa Mulai Usia Muda
Inflation Link merupakan fasilitas untuk membantu Nasabah dalam mengamankan nilai
premi dan Uang Pertanggungan terhadap inflasi.
Besarnya Premi dan Uang Pertanggungan Nasabah akan meningkat setiap tahun
disesuaikan dengan persentase Indeks Harga Konsumen (IHK).
Memberikan manfaat maksimal bagi Nasabah sejak usia muda karena biaya asuransi di
usia muda masih relatif rendah, sehingga ada waktu cukup untuk akumulasi Nilai Investasi
yang optimal.
APA ITU INFLASI?
Biro Pusat Stastistik menyebutkan Inflasi merupakan
salah satu indikator penting yang dapat memberikan
informasi tentang dinamika perkembangan harga barang
dan jasa yang dikonsumsi masyarakat. Perkembangan
tersebut berdampak langsung terhadap tingkat daya
beli dan biaya hidup masyarakat serta nilai kontrak dan
transaksi bisnis.
Inflasi dapat diartikan sebagai kecenderungan kenaikan
harga barang dan jasa secara umum yang berlangsung
secara terus-menerus akibat tidak seimbangnya arus
barang dan arus uang.

14.00%

DAMPAK INFLASI TERHADAP UANG PERTANGGUNGAN
• Dampak inflasi akan merugikan mereka yang
berpendapatan tetap dan mereka yang menyimpan
kekayaan dalam bentuk uang tunai, termasuk nilai
pertanggungan yang dimiliki oleh nasabah.
• Nilai Pertanggungan yang dimiliki nasabah terlihat
tidak mengalami perubahan, namun dari tahun
ke tahun nilai uangnya secara riil mengalami
penurunan akibat inflasi.

Contoh : Bapak Andi sebagai nasabah Commonwealth Life Pemegang Polis
INVESTRA LINK for Worksite, memiliki Uang Pertanggungan sebesar Rp. 200 juta.
Berdasarkan data 10 tahun terakhir laju inflasi tahunan rata-rata adalah 7,3%.

12.00%
10.00%
8.00%
6.00%
4.00%
2.00%
0.00%
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Bila Uang Pertanggungan Bapak Andi tetap, maka terjadi penurunan nilai
riil Uang Pertanggungan sebesar 7.3% x Rp. 200 juta atau Rp. 14.6 juta
setiap tahun. Inflasi mengikis nilai asuransi jiwa setiap tahun dan pada saat
di butuhkan di masa yang akan datang, nilai riil Uang Pertanggungan sudah
tidak memadai lagi dengan kebutuhan keluarga.

Sumber : Bank Indonesia

Keterangan:
Ilustrasi INVESTRA LINK for Worksite dengan Inflation
Link sudah memperhitungkan manfaat di mana Uang
Pertanggungan dan Premi Tahunan meningkat sesuai
dengan tingkat inflasi yang dihitung oleh Penanggung.

Pastikan Inflation Link
menjadi pilihan Anda!
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Kinerja Dana Investasi
SAHAM
JENIS DANA
Investra Equity Fund

KINERJA
HARGA UNIT
KINERJA HARGA
UNIT
2008

2009

2010

2011

2012

2013

-50.96%

95.55%

32.01%

4.02%

8.97%

-5.55

Investra Equity Dynamic Fund *)

-

7.09%

33.54%

1.82%

3.42%

-6.08

Investra Equity Syariah Fund *)

-

7.28%

36.51%

3.42%

17.89%

-1.71

Investra Dynamic Strategic Fund **)

-

-

-

-

-1.17%

1.31%

PASAR UANG
JENIS DANA
Investra Money Market Plus Fund

KINERJA HARGA UNIT
2008

2009

2010

2011

2012

2013

3.79%

5.55%

1.24%

4.18%

4.52%

4.01%

PENDAPATAN TETAP
JENIS DANA
Investra Bond Fund

KINERJA HARGA UNIT
2008

2009

2010

2011

2012

2013

1.99%

16.33%

15.18%

16.98%

9.21%

-12.66%

CAMPURAN
JENIS DANA

KINERJA HARGA UNIT
2008

2009

2010

2011

2012

2013

-46.18%

71.07%

27.76%

7.39%

9.04%

-6.26

Investra Balanced Syariah Fund *)

-

2.82%

5.91%

1.41%

12.26%

1.06

Investra USD Balanced Fund ***)

-

-

-

-

-

-14.34%

Investra Balanced Progressive Fund

*) Kinerja di tahun 2009 merupakan hasil Kinerja Dana Investasi sejak peluncuran (2 November - 31 Desember 2009)
**) Kinerja di tahun 2012 merupakan hasil Kinerja Dana Investasi sejak peluncuran (5 April - 31 Desember 2012)
***) Kinerja di tahun 2013 merupakan hasil Kinerja Dana Investasi sejak peluncuran (5 Juli - 31 Desember 2013) 		
			

Catatan:
• Kinerja Investasi di masa lalu tidak menggambarkan kinerja di masa yang akan datang. Nilai Investasi dapat
meningkat atau menurun. Nasabah tidak dapat membuat asumsi bahwa kinerja investasi di masa depan akan
memberikan keuntungan yang sama atau lebih besar dari masa lalu.
• Agen Commonwealth Life terlatih secara profesional untuk memberikan perencanaan keuangan yang sesuai
dengan kebutuhan Nasabah. Namun dalam hal pemilihan jenis dana investasi, Agen Commonwealth Life tidak
mengarahkan atau menyarankan Nasabah untuk memilih dana investasi ataupun manajer investasi tertentu.
Dalam membuat keputusan, Nasabah harus bersandar atas pertimbangan dan penilaian masing-masing,
tanpa paksaan atau arahan dari Agen Commonwealth Life.
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Pertanyaan & Jawaban
•

Siapakah Pemegang Polis dari Investra Link Worksite Solution?
Pemegang Polis adalah badan usaha Perseroan Terbatas (PT) atau Persekutuan Komanditer (CV).

•

Siapakah Tertanggung dari polis Investra Link Worksite Solution?
Tertanggung adalah Karyawan yang berusia 17 - 70 tahun (ulang tahun terakhir) yang bekerja di
perusahaan.

•

Siapakah Penerima Manfaat?
Manfaat Pertanggungan apabila karyawan mengalami resiko meninggal dunia akan dibayarkan
kepada keluarga Karyawan yang ditunjuk sebagi Penerima Manfaat.
Manfaat Hasil Investasi (jika ada) akan diberikan kepada perusahaan apabila pertanggungan berakhir
atau terjadinya klaim meninggal dunia dibayarkan.

•

Dokumen apa yang diperlukan dari pihak perusahaan untuk dapat mengikuti?
a. Keterangan mengenai nama, alamat, dan nomor telepon perusahaan;
b. Akta Pendirian/Anggaran Dasar Perusahaan beserta akta perubahannya yang terakhir;
c. Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM atas akta pendirian / anggaran dasar yang dilampirkan
(khusus untuk PT);
d. Izin usaha atau izin lainnya dari instansi yang berwenang;
e. NPWP;
f. Surat Keterangan Domisili;
g. Laporan keuangan terkini;
h. Keterangan mengenai sumber dana dan tujuan pembelian polis;
i. Pemegang Kuasa :
• WNI : KTP / SIM / Paspor
• WNA : Paspor / KIMS / KITAS
• Surat Kuasa
• Specimen tanda tangan

•

Berapakah jumlah minimum kepesertaan untuk aplikasi Investra Link Worksite Solution?

Tipe A dan B
Tipe C

Minimum Anggota
10 orang dari satu perusahaan
25 orang dari satu perusahaan
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Pertanyaan & Jawaban
•

Bagaimana syarat pengajuan dengan kombinasi dari beberapa tipe program dalam satu
perusahaan karena adanya perbedaan jabatan ?
Syarat utama pengajuan program worksite dengan beragam tipe harus memenuhi syarat minimum
dari masing-masing tipe program.
Contoh 1:
Minimum jumlah pengajuan aplikasi untuk program Tipe A dan B adalah 10 aplikasi dan minimum
aplikasi program Tipe C adalah 25 aplikasi. Ketika dalam pengajuan jumlah aplikasi Investra Link
Worksite Solution, Tipe B sebanyak 10 aplikasi dan Tipe C sebanyak 20 aplikasi, maka pengajuan
aplikasi Tipe B dapat diproses sedangkan pengajuan aplikasi Tipe C belum dapat diproses karena
tidak sesuai dengan ketentuan minimum anggota, yaitu 25 aplikasi anggota.
Contoh 2 :
Suatu perusahaan akan mengajukan program Investra Link Worksite Solution dengan kombinasi
sebagai berikut:  Program Tipe A untuk Direksi 5 orang, Program Tipe B untuk Manager 9 orang, dan
Program Tipe C untuk staff 25 orang. Maka yang bisa diproses hanya program Tipe C saja karena
telah memenuhi syarat minimum jumlah aplikasi.

•

Bagaimana cara pembayaran premi?
Pembayaran premi asuransi dilakukan secara kolektif oleh perusahaan dengan pembayaran secara
transfer, tunai atau autodebet rekening perusahaan (khusus untuk pembayaran premi bulanan).
Pembayaran premi dapat dilakukan secara bulanan, triwulanan, semesteran atau tahunan.

•

Mengapa harus ada 1 (satu) orang dedicated PIC (Person in Charge) atau orang yang
ditunjuk oleh perusahaan ?
Proses administrasi antara Perusahaan sebagai Pemegang Polis dengan Commonwealth Life akan
dilakukan melalui 1 (satu) orang yang ditunjuk (dedicated PIC) oleh Perusahaan yang selanjutnya akan
meneruskan kepada masing-masing karyawan. Proses administrasi tersebut meliputi Pengiriman
Tagihan Premi (Billing/Invoice), Pengiriman Polis, Pengiriman Laporan Pernyataan Transaksi (LPT)
dan sebagainya.

•

Kapan Laporan Pernyataan Transaksi disampaikan kepada peserta?
Laporan Transaksi akan dikirimkan secara bersamaan ke alamat perusahaan sebagai pemegang
polis dan dikirimkan sesuai dengan frekuensi pembayaran premi.
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Tentang Commonwealth Life
Commonwealth Life hadir melayani Nasabah sejak 1992 dengan saham
terbesar dimiliki oleh Grup Commonwealth Bank of Australia (CBA),
sebesar 80% (yang terdiri dari CMG Asia Life Holding Ltd. 50% saham
dan Commowealth International Holdings Pty. Ltd. 30% saham) dan 20%
oleh PT Gala Arta Jaya. CBA adalah salah satu perusahaan penyedia jasa
keuangan terkemuka yang menguasai industri perbankan dan asuransi di
Australia.
Saat ini CBA telah menguasai sebagian besar pangsa pasar di Australia
dan berhasil meraih penghargaan CANSTAR Best Value AustraliaSmall Business Banking 2012 atas jaringan pemasaran terluas dan
pengembangan layanan yang tersedia 24 jam, 7 hari. Di tahun yang sama
The Asian Banker Transaction Banking Awards juga menganugrahkan Best
Cash Management Bank in Australia, serta Catalyst Award 2012 untuk
inisiatif dalam Gender Diversity. CBA untuk keempat kalinya berturut-turut
meraih Outstanding Private Banking Institution of The Year 2012. Selain itu
juga berhasil meraih The Best Cash Management Bank In Australia versi
the Asian Banker Transaction Banking Awards untuk tahun 2011-2012.
Commonwealth Life sampai saat ini meraih 13th Corporate Image Award
2013 versi majalah Bloomberg dan Frontier Consulting Group untuk
kategori asuransi jiwa menengah dengan aset < Rp. 5 triliun. Mendapatkan
predikat The Best Call Center versi Majalah Service Excellence dan Center
for Customer Satisfaction & Loyalty (Carre – CCSL). Penghargaan juga
diberikan oleh majalah Media Asuransi, Investor dan Infobank sebagai
Asuransi Jiwa Terbaik pada kategorinya. Pencapaian ini seiring dengan
visi dan misi perusahaan untuk menjadi yang Terbaik dalam melindungi
dan meningkatkan kesejahteraan finansial Anda, Bisnis dan Masyarakat.
Commonwealth Life juga terus mengembangkan produk dan layanannya
dengan menambah jaringan di lebih dari 20 kota besar dan hampir 10.000
Sales Forces di seluruh Indonesia yang melayani lebih dari 500 ribu
Nasabah individu dan kumpulan.
PT Commonwealth Life merupakan perusahaan asuransi jiwa yang
terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. Produk – produk yang
ditawarkan oleh PT Commonwealth Life telah mendapatkan otorisasi dari
dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.
* Data per April 2014
Untuk informasi lebih lengkap kunjungi www.commlife.co.id
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