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Penanggung : PT Panin Dai-ichi Life 

Dipasarkan oleh : PT Panin Dai-ichi Life 

Penjelasan Produk : Panin Lifevestlinked adalah produk asuransi Unit Linked dengan pembayaran premi secara sekaligus yang memberikan 

manfaat perlindungan jiwa hingga Tertanggung berusia 75 tahun serta pilihan jenis investasi yang disesuaikan dengan 

kebutuhan nasabah. 

Tipe Produk : Unit Linked 

Masa Pertanggungan : Sampai dengan Tertanggung berusia 75 tahun 

Usia Masuk : Pemegang Polis: 18 – 60 tahun (< 21 tahun, dengan surat persetujuan orang tua/wali) 

Tertanggung: 18 – 60 tahun 

Frekuensi Pembayaran Premi : Premi Tunggal 

 

 

 

Manfaat Pertanggungan  

a. Manfaat Meninggal 

Apabila Tertanggung meninggal dunia dalam Masa Pertanggungan karena sakit/kecelakaan atau sebab alami lainnya, maka akan dibayarkan manfaat sebesar 

100% Uang Pertanggungan ditambah Nilai Investasi dan pertanggungan berakhir. 

b. Manfaat Akhir Masa Pertanggungan 

Apabila Tertanggung hidup hingga Masa Pertanggungan berakhir, maka akan dibayarkan Nilai Investasi dan pertanggungan berakhir. 

 

Risiko 
Pertanggungan tidak berlaku apabila Tertanggung meninggal dalam keadaan sebagai berikut: 

a. Terjadi dalam waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal penerbitan Polis atau setiap perubahannya (Addendum) yang terkini (mana saja yang terjadi 

kemudian): 

(i) Diakibatkan karena bunuh diri; atau 

(ii) Menjalani eksekusi hukuman mati oleh Pengadilan. 

b. Terjadi pada saat Tertanggung melakukan kejahatan. 

c. Terjadi akibat kejahatan atau pembunuhan yang dilakukan oleh yang berkepentingan dalam Pertanggungan. 

Dalam hal-hal tersebut pada poin (a) di atas, Penanggung hanya akan membayar Nilai Investasi (bila ada). 

Catatan: Harap mengacu pada Ketentuan Polis untuk mengetahui ketentuan lengkap mengenai pengecualian pada produk Panin Lifevestlinked. 

 

Persyaratan dan Tata Cara 

1. Tata cara/prosedur pengajuan calon Tertanggung baru: 

a. Calon Pemegang Polis & Calon Tertanggung baru mengisi lengkap dan menandatangani Surat Permohonan Asuransi Jiwa yang disediakan oleh 

Penanggung. 

b. Dokumen persyaratan administrasi lainnya, sebagai berikut: 

(i) Fotokopi kartu identitas diri (KTP); 

(ii) Bukti pembayaran premi pertama.  

(iii) Proposal ilustrasi yang telah ditandatangani oleh calon Pemegang Polis. 

c. Apabila pernyataan yang disampaikan oleh calon Tertanggung baru tidak benar, maka Penanggung berhak sepenuhnya untuk membatalkan 

Pertanggungan ataupun menolak klaim atas pertanggungan yang diterbitkan tanpa kewajiban membayar kompensasi apapun sebagaimana diatur dalam 

Pasal 251 KUHD. 

2. Pembayaran premi 

Premi akan dianggap sah apabila dana telah diterima penuh oleh Penanggung dan dapat diidentifikasikan dengan jelas. 

3. Dalam hal pembatalan Polis di dalam Masa Pertanggungan, maka Penanggung akan membayarkan sisa Unit setelah dilakukan perhitungan (jika ada), dengan 

mengajukan permintaan secara tertulis kepada Penanggung dan menyerahkan berkas-berkas, sebagai berikut: 

a. Formulir yang disediakan oleh Penanggung;      

b. Polis asli; dan 

c. Fotokopi kartu identitas Pemegang Polis (KTP/SIM/Paspor/Akta Kelahiran) yang masih berlaku. 

4. Pengajuan Klaim Manfaat Pertanggungan 

Pengajuan klaim diajukan kepada Penanggung secara tertulis dalam waktu 90 hari kalender terhitung sejak Tertanggung meninggal atau pada saat Masa 

Pertanggungan berakhir. 

5. Dokumen-dokumen yang harus diserahkan kepada Penanggung untuk menerima Manfaat Pertanggungan: 

a. Klaim Manfaat Meninggal 

(i) Polis asli; 

(ii) Fotokopi bukti identitas diri Pemegang Polis dan Tertanggung, serta Yang Ditunjuk (KTP/SIM/Paspor); 

(iii) Formulir Klaim PT Panin Dai-ichi Life yang diisi dan ditandatangani oleh Yang Ditunjuk (asli); 

(iv) Surat Kuasa PT Panin Dai-ichi Life yang diisi dan ditandatangani oleh Yang Ditunjuk (asli); 

(v) Surat keterangan Kepolisian asli (apabila meninggal akibat kecelakaan); 

(vi) Surat Keterangan Dokter asli tentang sebab-sebab meninggal; 

(vii) Fotokopi Akte Kematian yang dilegalisir; 
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(viii) Fotokopi Kartu Keluarga dan Akte Perkawinan/ Surat Nikah;

(ix) Hasil pemeriksaan penunjang diagnostik (laboratorium, radiologi, EKG);

(x) Surat keterangan meninggal dunia dari KBRI setempat apabila meninggal di luar Indonesia.

b. Klaim Manfaat Akhir Masa Pertanggungan 

(i) Polis, dan 

(ii) Surat keterangan mengenai bukti diri dari Pemegang Polis.

6. Pembayaran Klaim Manfaat Pertanggungan 

Apabila pengajuan klaim Manfaat Pertanggungan telah disetujui oleh Penanggung, maka Manfaat Pertanggungan akan dikirimkan ke 

(untuk Manfaat Meninggal) atau Pemegang Polis (untuk Manfaat Akhir Ma

7. Pengajuan keluhan/pertanyaan 

Apabila ada hal-hal yang ingin disampaikan atau ditanyakan sehubungan dengan produk ini dan layanan nasabah, silakan menghubungi 

Panin Dai-ichi Life di: 

Jl. Letjend.S.Parman

Waktu Operasional: Senin s/d Jumat | 

Email: customer@panindai

 

Biaya 
� Premi yang dibayarkan kepada Penanggung sudah termasuk biaya asuransi, biaya akuisisi, biaya administrasi, dan komisi Tenaga 

� Biaya-biaya lainnya yang mungkin dikenakan kepada Pemegang Polis (jika ada) adalah biaya Top

sebagian nilai investasi, biaya penarikan seluruh nilai investasi, dan biaya pengelolaan dana (investasi).

 

Contoh Ilustrasi 
Pemegang Polis/Tertanggung : Margareta (28/P) 

Premi Sekaligus  : Rp 100.000.000,00 

Uang Pertanggungan  : (125% Premi) Rp 125.000.000,00

Jenis Investasi  : Equity Fund: 50% 

     Special Equity Fund: 50%

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contoh ilustrasi di atas bukan merupakan bagian dari Polis.

Fotokopi Kartu Keluarga dan Akte Perkawinan/ Surat Nikah; 

enunjang diagnostik (laboratorium, radiologi, EKG); 

Surat keterangan meninggal dunia dari KBRI setempat apabila meninggal di luar Indonesia. 

Surat keterangan mengenai bukti diri dari Pemegang Polis. 

Apabila pengajuan klaim Manfaat Pertanggungan telah disetujui oleh Penanggung, maka Manfaat Pertanggungan akan dikirimkan ke 

(untuk Manfaat Meninggal) atau Pemegang Polis (untuk Manfaat Akhir Masa Pertanggungan). 

hal yang ingin disampaikan atau ditanyakan sehubungan dengan produk ini dan layanan nasabah, silakan menghubungi 

PT Panin Dai-ichi Life 

Panin Life Center, Ground Floor 

Letjend.S.Parman Kav. 91, Jakarta 11420 | Tel.: (62-21) 255 66 788 

Waktu Operasional: Senin s/d Jumat | 08.30 – 17.30 WIB 

customer@panindai-ichilife.co.id | www.panindai-ichilife.co.id 

Premi yang dibayarkan kepada Penanggung sudah termasuk biaya asuransi, biaya akuisisi, biaya administrasi, dan komisi Tenaga 

dikenakan kepada Pemegang Polis (jika ada) adalah biaya Top-Up tunggal, biaya peng

sebagian nilai investasi, biaya penarikan seluruh nilai investasi, dan biaya pengelolaan dana (investasi). 

   

 

: (125% Premi) Rp 125.000.000,00 

Special Equity Fund: 50% 

 

ilustrasi di atas bukan merupakan bagian dari Polis. 
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Apabila pengajuan klaim Manfaat Pertanggungan telah disetujui oleh Penanggung, maka Manfaat Pertanggungan akan dikirimkan ke rekening Yang Ditunjuk 

hal yang ingin disampaikan atau ditanyakan sehubungan dengan produk ini dan layanan nasabah, silakan menghubungi Customer Care PT 

Premi yang dibayarkan kepada Penanggung sudah termasuk biaya asuransi, biaya akuisisi, biaya administrasi, dan komisi Tenaga Pemasaran. 

engalihan jenis investasi, biaya penarikan 
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Ringkasan Produk ini bukan merupakan bagian dari Polis. Hak dan kewajiban sebagai Pemegang Polis dan/atau Tertanggung dan ketentuan lengkap dan 

mengikat mengenai produk asuransi ini tercantum dalam Polis. 

 

Produk asuransi ini merupakan produk asuransi dari PT Panin Dai-ichi Life, yang pemasarannya dilakukan melalui Tenaga Pemasaran resmi PT Panin Dai-ichi Life. 

 

PT Panin Dai-ichi Life dan produk ini terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. 

 

 

Saya telah mendapatkan penjelasan dari Tenaga Pemasaran mengenai manfaat produk, risiko-risiko, persyaratan dan tata cara, biaya-biaya maupun contoh 

ilustrasi manfaat produk Panin Lifevestlinked. 

 

 

 
Tanda tangan Calon Pemegang Polis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


