Manulife Indonesia
Didirikan pada tahun 1985, PT Asuransi Jiwa Manulife
Indonesia (Manulife Indonesia) merupakan bagian dari
Manulife Financial Corporation, grup penyedia layanan
keuangan dari Kanada yang beroperasi di Asia, Kanada
dan Amerika Serikat. Manulife Indonesia menawarkan
beragam layanan keuangan termasuk asuransi jiwa,
asuransi kecelakaan dan kesehatan, layanan investasi
dan dana pensiun kepada nasabah individu maupun
pelaku usaha di Indonesia. Melalui jaringan lebih dari
9.000 karyawan dan agen profesional yang tersebar di
24 kantor pemasaran, Manulife Indonesia melayani lebih
dari 2,3 juta nasabah di Indonesia.

ProLife Plus
RAJUT KETENANGAN HATI ANDA DAN KELUARGA

PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia terdaftar dan
diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Customer Contact Center

PLP/30052017

Sampoerna Strategic Square, South Tower
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 45-46 Jakarta 12930
Telepon : (021) 2555 7777
: 0 800 1 606060 (Bebas pulsa & khusus
wilayah di luar kode area Jakarta)
Faksimili : (021) 2555 2226
Email
: customer_service_id@manulife.com

Brosur ini hanya merupakan alat pemasaran yang memuat
rangkuman berbagai manfaat dan ketentuan dari produk
asuransi ini. Penafsiran terakhir dari manfaat dan ketentuan
asuransi mengacu pada Polis yang memuat segala persyaratan
dan ketentuan secara lengkap dan terperinci.
Tenaga pemasar yang melakukan penawaran dan penjualan atas
produk ini telah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa
Keuangan (OJK) atau asosiasi terkait.

ProLife Plus

APA MANFAAT PROLIFE PLUS?
Cukup dengan menyisihkan USD1,13 per hari1 Anda dapat

Memberikan masa depan yang baik untuk keluarga dan

mengurangi dampak finansial yang timbul jika terjadi risiko

orang-orang tercinta merupakan impian setiap orang. Untuk

tutup usia.

mewujudkan hal tersebut tentunya kita butuh perencaanan
finansial yang matang untuk mengantisipasi hal-hal yang di luar
dugaan kita.

Apabila terjadi risiko tutup usia sebelum usia 99 tahun, maka
keluarga Anda akan menerima manfaat sebesar 100% Uang
Pertanggungan ditambah Nilai Pertanggungan Tambahan2.

ProLife Plus membantu Anda mempersiapkan perencanaan

Apabila Anda mencapai usia 99 tahun maka Anda akan

finansial jika terjadi risiko. Pastikan impian dan aspirasi keluarga

memperoleh Manfaat Akhir Pertanggungan

sebesar 100%

Anda terlindungi bersama ProLife Plus.

Uang

Pertanggungan

Pertanggungan

ditambah

Nilai

Tambahan2.

APA ITU PROLIFE PLUS?

PERLINDUNGAN TAMBAHAN

ProLife Plus merupakan program perlindungan jiwa hingga

ProLife Plus memberi kesempatan bagi Anda untuk dapat

Tertanggung berusia 99 tahun dengan Masa Pembayaran Premi

memperluas manfaat perlindungan melalui pilihan Asuransi

terbatas yang tersedia dalam mata uang Dollar Amerika Serikat.

Tambahan (Rider) seperti:

ProLife Plus tersedia bagi Anda yang berusia 0-70 tahun, dengan

Manulife Medicare Plus (MMP) atau

Masa Pembayaran Premi yang terbatas mulai dari 3, 5, 10, 15,

HealthSafe (HS)3

hingga 20 tahun.

Memberikan penggantian biaya perawatan rumah sakit
akibat penyakit maupun kecelakaan.
Waiver of Premium (WP)
Memberikan manfaat pembebasan

ILUSTRASI PROLIFE PLUS
Manfaat
Akhir Kontrak
(100% UP + NPT)

Masa Pembayaran Premi
(3, 5, 10, 15, 20 tahun)

Payor Benefit (PB)
Memberikan manfaat

pembebasan

Premi

apabila

Ketidakmampuan Total.
Accidental Death and Disability Benefit (ADDB)

Akhir Kontrak
Usia 99 thn

Memberikan manfaat tambahan apabila meninggal atau

Masa Pertanggungan

UP = Uang Pertanggungan

apabila

pembayar Premi (Payor) meninggal atau mengalami

Manfaat Meninggal
(100% UP + NPT)

Usia Masuk
30 hr - 70 thn

Premi

Tertanggung mengalami Ketidakmampuan Total.

cacat tetap akibat kecelakaan.

NPT = Nilai Pertanggungan Tambahan

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 di dalam Polis. Penjelasan lebih lengkap tentang produk ini baik Premi yang harus dibayarkan,
Uang Pertanggungan dan sebagainya tercantum di dalam dokumen Polis.

KLAIM
Anda dapat mengajukan klaim melalui MiAccount yang dapat Anda unduh di Apple Store dan Google
Playstore atau melalui kantor pemasaran Manulife Indonesia terdekat dengan menyerahkan formulir klaim
dan seluruh dokumen klaim yang disyaratkan dalam pengajuan klaim sesuai dengan Ketentuan Polis.
Manulife Indonesia akan memproses klaim tersebut dengan mengacu pada Ketentuan Umum dan
Ketentuan Khusus Polis, termasuk namun tidak terbatas pada pengecualian Polis.

ProLife Plus juga memberikan kemudahan bagi Anda dalam
menentukan metode pembayaran Premi melalui ATM, transfer
bank, serta auto debet rekening atau kartu kredit.
Wujudkanlah impian dan aspirasi keluarga Anda bersama ProLife
Plus.
Catatan:
1. Laki-laki, Tidak Merokok, 35 tahun. ProLife Plus 10, Uang Pertanggungan USD10.000.
2. Keterangan lebih lengkap tercantum dalam Polis.
3. Pilih salah satu. Terdapat fasilitas cashless.

