
INDOSURYA
Investa Link

PT. Asuransi Jiwa Indosurya Sukses
terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

LIFE
8. Peperangan, invasi negara asing ke dalam suatu negara, permusuhan 

suatu negara dengan negara lainnya, perang saudara, pemberontakan, 
revolusi, huru-hara, kerusakan, tindakan militer atau perebutan 
kekuasaan dan terorisme, keadaan bahaya perang, atau darurat perang, 
baik sebagian atau seluruh wilayah Indonesia terlibat di dalamnya, 
baik dinyatakan atau tidak. 

9. Reaksi nuklir, radiasi, atau terkontaminasi zat radioaktif.

Contoh Ilustrasi 

 • Tertanggung     : Pak Robert 
 • Usia Tertanggung    : 40 tahun 
 • Masa Proyeksi Investasi    : 12 Bulan 
 • Uang Pertanggungan    : Rp 22.500.000.00,-
 • Cara Pembayaran Premi    : Sekaligus 
 • Total Premi     : Rp 100.000.000.00,-
 • Premi Dasar     : Rp 18.000.000.00,-
 • Top Up     : Rp 82.000.000.00,-
 • Target Investasi     : 7% 

   Tabel Ilustrasi Manfaat : 

Apabila dalam Masa Proyeksi Investasi, Pak Robert meninggal dunia 
karena sakit, maka akan diberikan Uang Pertanggungan meninggal 
dunia ditambah dengan Nilai Polis setelah dikurangi dengan Biaya 
Investasi.
Proyeksi Investasi yang akan diterima pada saat jatuh tempo Masa 
Proyeksi Investasi sebesar Rp 107.000.000,00.

Rp 107 juta

Hasil Investasi

Rp 107. 000.000

Uang Pertanggungan Rp 22.500.000

Total Premi Rp. 100.000.000 

www.indosuryalife.co.id
(021) 31905609

Customer Service

Tentang PT Asuransi Jiwa Indosurya Sukses (Indosurya Life)

PT Asuransi Jiwa Indosurya Sukses (Indosurya Life) bergerak dalam bidang 
asuransi jiwa dengan didukung oleh  Tenaga Pemasar yang berpengalaman dan 
berkompeten di bidang perencanaan keuangan, produk-produk yang inovatif 
serta mengutamakan kepuasan nasabah. Indosurya Life saat ini memiliki 15 kantor 
pemasaran di beberapa kota di Indonesia yang siap memberikan solusi akan 
kebutuhan proteksi dan perencanaan keuangan Anda dan keluarga.

Sesuai dengan visi dan misinya, Indosurya Life berkomitmen untuk menjadi 
perusahaan asuransi jiwa terbaik dalam memberikan solusi perencanaan 
keuangan yang terpercaya dan unggul dalam layanannya.

Produk dan Layanan

Indosurya Life berkomitmen untuk menyediakan beragam produk yang komprehensif, 
dan senantiasa selalu berinovasi untuk menjadi perusahaan asuransi jiwa yang 
dapat memberikan memberikan layanan yang terbaik untuk nasabah. 
Produk-produk Indosurya Life dirancang untuk membantu nasabah dalam 
merencanakan keuangan, memberikan rasa aman karena terlindungi dan masa 
depan yang sejahtera.

Tentang Indosurya Group

Indosurya Life merupakan anak perusahaan Indosurya Group, kelompok usaha 
yang bergerak di sektor keuangan sejak tahun 1989. Indosurya Group memulai 
usahanya dari bisnis jasa keuangan yang berkembang hingga memiliki beberapa 
anak perusahaan yaitu PT Indosurya Asset Management (Pengelolaan Dana), PT 
Indosurya Bersinar Sekuritas (Sekuritas), PT Indosurya Inti Finance (Jasa 
Pembiayaan), Indosurya Life (Asuransi Jiwa),  PT BPR Indosurya Daya Sukses 
dan PT BPR Indosurya Prima Persada yang bergerak dalam bidang Bank 
Perkreditan Rakyat (BPR).

Saat ini layanan keuangan Indosurya Group tersebar di berbagai kota di Indonesia 
seperti Jakarta, Surabaya, Bandung, Medan, Padang, Palembang, Solo dan 
Pekanbaru. Sebagai bagian dari pengembangan jaringan usahanya, Indosurya 
Group juga memiliki kantor perwakilan di Singapura.

Informasi lebih lanjut dapat menghubungi:

PT Asuransi Jiwa Indosurya Sukses
Indosurya Life Center Lantai 3, 5 dan 8
Jl. M.H. Thamrin Kav. 8-9, Jakarta 10230
Tel  : (021) 31905609, Fax : (021) 31905553
www.indosuryalife.co.id

1. Brosur ini hanya memberikan informasi secara umum dan bukan merupakan 
kontrak. Ketentuan-ketentuan yang mengikat tertera di dalam Polis yang 
diterbitkan oleh Indosurya Life.

2.Calon nasabah asuransi wajib membaca dan memahami manfaat produk 
asuransi sebelum memutuskan untuk membeli polis asuransi.

CATATAN PENTING



INDOSURYA INVESTA LINK
Investasi Tepat dan Proteksi Optimal.
1. Apakah Anda sadar dengan potensi dan manfaat Investasi Anda 

saat ini?
2. Apakah Anda sudah memilih investasi yang optimal bagi Anda dan 

keluarga?
3. Apakah Anda sudah berinvestasi dengan tepat?
Inflasi dan suku bunga yang terus meningkat dan memerlukan
perencanaan keuangan yang baik agar kebutuhan keuangan Anda di 
masa mendatang dapat terpenuhi. Investasi yang baik memiliki 
potensi pertumbuhan yang menarik sekaligus menyediakan solusi 
terhadap proteksi jiwa dan perlindungan yang optimal di saat sakit.
Manfaat Asuransi 

• Manfaat Meninggal Dunia
Apabila Tertanggung meninggal dunia karena sebab penyakit atau 
kecelakaan di dalam masa pertanggungan akan dibayarkan manfaat
asuransi sebesar 100% Uang Pertanggungan ditambah dengan 
Nilai Polis yang terbentuk pada saat pengajuan klaim meninggal 
dunia setelah dikurangi biaya investasi dan selanjutnya pertanggungan 
berakhir.

•  Manfaat Penarikan pada saat Jatuh Tempo Masa Proyeksi Investasi (MPI)
Saat akhir/jatuh tempo MPI, Pemegang Polis mempunyai pilihan 
sebagai berikut :

   a. Memperpanjang (Roll Over) Nilai Polis; atau
   b. Memperpanjang (Roll Over) premi saja; atau
   c. Mengambil Nilai Polis

Apabila melakukan penarikan Nilai Polis, maka akan dibayarkan sebesar 
Nlai Polis yang terbentuk pada saat akhir Masa Proyeksi Investasi 
setelah dikurangi Biaya Investasi dan selanjutnya pertanggungan berakhir.

• Pilihan Masa Proyeksi Investasi
Untuk memberikan manfaat pengembangan dana yang optimal, 
diberikan pilihan Masa Proyeksi Investasi untuk penempatan dana 
yaitu 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan, 24 bulan atau 36 bulan.

• Manfaat Penarikan bukan pada Jatuh Tempo Masa Proteksi 
Investasi (MPI)
Nilai Polis yang terbentuk pada saat penarikan dikurangi dengan 
Biaya Investasi dan dikurangi dengan Biaya Surrender. 

Syarat & Ketentuan
• Usia Masuk Pemegang Polis : 18-85 tahun.
• Usia Masuk Tertanggung : 1 bulan-70 tahun.
• Masa Pertanggungan untuk Manfaat Meninggal Dunia berlaku sampai 

Tertanggung berusia 90 tahun.
• Uang pertanggungan sebesar 125% dari Premi Dasar. Total uang 

pertanggungan yang dapat dibayarkan untuk seluruh Polis Investa 
Link adalah maksimum per Tertanggung sebesar Rp 100.000.000,00.

Biaya-Biaya

•Biaya Surrender sebelum Masa Proyeksi Investasi berakhir : 10% 
dari nilai polis.

• Biaya Pembatalan Polis selama waktu Free Look sebesar Rp 100.000,00.
• Biaya Investasi sesuai dengan yang tertera dalam Polis.
• Biaya duplikat Polis sebesar Rp 100.000,00.
• Tidak dikenakan biaya penarikan apabila pada saat jatuh tempo 

Masa Proyeksi Investasi.
Tata Cara Pengajuan Klaim

Pengajuan klaim meninggal dunia harus disampaikan dalam waktu 
90 hari kalender sejak Tertanggung meninggal dunia. Pembayaran 
Klaim dilakukan maksimum 30 hari sejak klaim disetujui.

Dokumen Yang Diperlukan

• Polis Asuransi Jiwa yang asli.
• Formulir klaim meninggal dunia yang disediakan oleh PT Asuransi 

Jiwa Indosurya Sukses.
• Surat Keterangan Dokter/Resume Medis.
• Fotokopi Akta Kematian.
• Fotokopi bukti identitas Tertanggung dan Ahli Waris.
• Fotokopi Kartu Keluarga.
• Surat Keterangan Kepolisian dalam hal meninggal dunia karena 

kecelakaan atau hal tidak wajar.
• Kronologis kematian Tertanggung yang dibuat oleh Ahli Waris.
• Dokumen lain yang dinyatakan perlu oleh PT Asuransi Jiwa Indosurya 

Sukses terkait dengan pembayaran Manfaat.

Hal-Hal Yang Menyebabkan Klaim Menjadi Tidak Dapat Dibayarkan

Manfaat Asuransi tidak dibayarkan Penanggung apabila Tertanggung 
meninggal dunia dalam keadaan sebagai berikut :
1.  Akibat tindakan bunuh diri yang terjadi dalam waktu 2 (dua) tahun 

terhitung sejak Tanggal Mulai Asuransi atau Adendum yang terkini 
atau tanggal penerbitan pemulihan yang terkini (mana saja yang 
terjadi terakhir). 

2. Dibunuh oleh Pemegang Polis/Penerima manfaat/Ahli Waris atau 
orang lain yang berkepentingan atas manfaat asuransi. 

3. Sebagai akibat Tertanggung melakukan tindak kejahatan. 
4. Tertanggung menjalani eksekusi hukuman mati oleh pengadilan. 
5. Adanya virus Human Immunodeficiency Virus (HIV) atau Acquired 

Immune Deficiency Syndrome (AIDS) dalam tubuh. Ataupun komplikasi 
yang terjadi karenanya  AIDS (ARC/AIDS Related Complex).

6. Tertanggung menggunakan obat-obat terlarang kecuali jika terbukti 
bahwa obat tersebut digunakan atas petunjuk dokter atau bukan 
dalam hubungan dengan upaya perawatan kecanduan obat.

7. Upaya pencederaan diri atau membuat diri sakit, baik dilakukan 
secara sengaja/tidak sengaja, dalam kondisi sadar / tidak sadar.

Premi Asuransi

• Premi dibayarkan secara sekaligus.
• Premi Dasar sebesar Rp 18.000.000,00.
• Minimum Premi Top Up sebesar Rp 32.000.000,00.

Alokasi Investasi/Strategi Investasi

Jenis Dana Investasi adalah Indosurya Stable Fund berupa 
investasi campuran (mixed fund) antara :

• Money Market (Deposito & Reksadana): 0%-80%.
• Fixed Income (Obligasi yang telah terdaftar di KSEI dan memiliki

rating): 0%-80%.
• Equity (saham yang diperdagangkan pada Bursa Efek): 0%-20%.

Tabel Kinerja Subdana

Risiko Investasi

1. Risiko Pasar
Disebabkan oleh kondisi makro ekonomi yang kurang kondusif 
sehingga harga instrumen investasi mengalami penurunan dan 
akibatnya nilai unit yang dimiliki oleh Pemegang Polis dapat
berkurang.

2. Risiko Gagal Bayar
Dapat terjadi jika perusahaan yang menerbitkan instrumen investasi 
mengalami wanprestasi  atau tidak mampu memenuhi kewajibannya 
untuk membayar pokok hutang, bunga dan/dividen.

3.Risiko Ekonomi dan Politik
Disebabkan oleh perubahan kondisi ekonomi, kebijakan politik, 
hukum dan peraturan pemerintah yang berkaitan dengan dunia 
investasi dan usaha, baik di dalam maupun luar negeri.

4.Risiko Likuiditas
Dapat terjadi jika aset investasi tidak dapat dengan segera 
dikonversi menjadi uang tunai atau pada harga yang sesuai, 
misalnya ketika terjadi kondisi pasar yang ekstrim atau ketika semua 
Pemegang Polis melakukan penarikan (withdrawal/surrender) 
secara bersamaan.


