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

Customer Contact Center

MCCU/16052017

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.

MANFAAT MANULIFE CRISIS COVER ULTIMATE
MCCU merupakan produk asuransi Penyakit Kritis yang
memberikan perlindungan seumur hidup (sampai usia 99
tahun).
Pembayaran santunan sebesar 100% dari Uang Pertanggungan
MCCU apabila didiagnosis menderita salah satu dari 56 Penyakit
Kritis dan maksimal besarnya Uang Pertanggungan MCCU dapat
mencapai hingga 300% dari Uang Pertanggungan Dasar.
Khusus untuk Penyakit Kritis yang terkait dengan angioplasti,
akan dibayarkan santunan sebesar 25% Uang Pertanggungan

Manulife
Crisis Cover Ultimate
Tahukah Anda bahwa tiap menit di dunia, ada saja orang yang
meninggal akibat stroke atau terkena serangan jantung?
Berdasarkan survei Sample Registration Survey (SRS) 2014, stroke
merupakan penyebab kematian utama di Indonesia, diikuti oleh
penyakit jantung dan pembuluh darah. Selain penyakit tersebut,
masih banyak lagi penyakit kritis lainnya yang juga dapat
menyebabkan kematian di sekitar kita.

Namun, sadarkah Anda jika biaya yang diperlukan untuk
perawatan

penyakit

tersebut

dilanjutkan untuk Penyakit Kritis lainnya.
Menarik bukan?
Satu hal lagi, Pembayaran Manfaat MCCU yang telah
dibayarkan tidak akan mengurangi jumlah Uang Pertanggungan
Dasar Anda. Program ini memberikan kemudahan bagi Anda
karena pembayaran biaya asuransi dilakukan secara otomatis
melalui pemotongan dana investasi program Pertanggungan
Dasar.
Tertarik?
Mudah saja! Program ini dirancang khusus untuk Anda ataupun

Hal tersebut timbul dikarenakan gaya hidup yang tidak sehat.
membiayai

MCCU dan sisa Uang Pertanggungan yang ada dapat

sangatlah

besar?

Sanggupkah kondisi keuangan kita mengatasi hal tersebut jika
penyakit di atas terjadi pada diri atau keluarga kita?
Diperlukan perencanaan yang matang sehingga ketika Anda atau
anggota keluarga Anda mengalami kondisi tersebut, Anda sudah

anggota keluarga Anda yang berusia mulai dari 6 bulan sampai
dengan 70 tahun. Apabila Anda telah memiliki program
Pertanggungan

Dasar,

Anda

cukup

menambahkan

Pertanggungan Tambahan MCCU.
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.

siap menghadapinya.
Catatan:

Manulife Crisis Cover Ultimate merupakan bentuk perlindungan
yang menawarkan manfaat finansial ketika Anda atau anggota
keluarga Anda didiagnosis mengidap salah satu dari 56 Penyakit
Kritis.

Pertanggungan Tambahan ini hanya dapat dibeli bersamaan dengan program Pertanggungan Dasar.
Daftar 56 Penyakit Kritis tercantum dalam Polis.
Masa perlindungan Pertanggungan Tambahan ini sesuai dengan masa kontrak Pertanggungan Dasar
yang dipilih.
Maksimal manfaat Penyakit Kritis untuk seluruh Polis yang dimiliki di Manulife Indonesia adalah
USD250.000, akan tetapi dapat lebih rendah tergantung usia, pendapatan atau Uang Pertanggungan
Program Dasar.
Uang Pertanggungan akan menurun menjadi 75% untuk usia 81 sampai dengan 90 tahun dan 50%
untuk usia di atas 90 tahun.

