RINGKASAN INFORMASI PRODUK
COMM TERM LIFE
Nama Produk
Jenis Produk
Penerbit
Deskripsi Produk

Comm Term Life
Berjangka – Premi Tahunan/Berkala
PT Commonwealth Life
Adalah produk asuransi Jiwa yang memiliki fleksibilitas untuk memiliki besarnya Uang
Pertanggungan yang di sesuaikan dengan kebutuhan anda.

Manfaat Produk

Manfaat Meninggal dunia :
Apabila tertanggung meninggal dunia karena sebab apapun kepada penerima manfaat akan
diberikan manfaat uang pertanggungan saat klaim disetujui setelah dikurangi biaya-biaya
yang tertunggak (jika ada) dan selanjutnya Pertanggungan berakhir.
Manfaat Jatuh Tempo
Apabila Tertanggung hidup pada akhir Masa Asuransi
Manfaat Penyakit yang tidak tersembuhkan (terminal Illness)
Apabila Tertanggung menderita penyakit yang tidak tersembuhkan dan hanya dapat
bertahan hidup tidak lebih dari 12 bulan setelah 30 hari sejak tanggal mulai berlaku polis
yang dapat dibuktikan secara medis, maka Penanggung akan membayarkan manfaat
khusus kepada Pemegang Polis sebesar 50% dari Uang Pertanggungan.

Risiko Investasi

Risiko Pasar (Risiko Berkurangnya Nilai Unit)
Nilai harga unit 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 perusahaan
tidak mempunyai dana atau tidak dapat dengan segera membeli kembali unit yang dijual.
Risiko Ekonomi dan Politik
Risiko yang timbul akibat adanya perubahaan signifikan terhadap kondisi ekonomi makro /
mikro, politik, keamanan atau akibat adanya peraturan perundang-undangan yang terkait
dengan dunia usaha.

Usia Masuk
Masa Pertanggungan
Mata Uang
Cara Pembayaran Premi
Metode Pembayaran Premi

Tertanggung : 17 hari – 65 tahun.
Pemegang Polis : 17 tahun – 70 tahun
Metode perhitungan Usia Masuk: Ulang tahun terakhir (Last Birthday)
Sampai dengan tertanggung mencapai usia 70 tahun
Rupiah (IDR)
Bulanan, Kuartalan, Semesteran dan Tahunan
Transfer & Auto Debit(Kartu Kredit/Tabungan)

Simulasi

DATA PERTANGGUNGAN NASABAH

Data Pertanggungan :
Pemegang Polis
Tn. Nasabah
Tertanggung
Tn. Nasabah
Usia Tn. Nasabah
35 th
Uang Pertanggungan Dasar
Rp. 500.000.000,Premi Dasar Tahunan
Rp. 2.030.000,MANFAAT PERTANGGUNGAN
Bila Tertanggung meninggal dunia akibat Sakit 500 Juta
atau Kecelakaan
Bila Tertanggung terdiagnosa menderita salah
Akan di bayarkan manfaat terminal Illness 50%
satu penyakit yang tidak tersembuhkan dan
dari Uang pertanggungan
tidak dapat bertahun hidup lebih dari 12 bulan
(dengan bukti medis )
Bila Pembayar Premi (payor ) meninggal Dunia Akan dibayarkan santunan duka sebesar Rp.
karena kecelakaan
50.000.000,Bila Penerima Manfaat (ahli waris ) meninggal
dunia karena kecelakaan

akan dibayarkan santunan duka sebesar Rp.
50.000.000,-

Disclaimer :
“ Produk ini telah mendapatkan otorisasi dari dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia dan PT
Commonwealth Life terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia”.

