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
10.000 karyawan dan agen profesional yang tersebar
di 25 kantor pemasaran, Manulife Indonesia melayani
lebih dari 2,2 juta nasabah di Indonesia.
PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia terdaftar dan
diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Customer Contact Center

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.
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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

INDIVIDUAL INSURANCE

ProActive Plus
2

60 tahun.

ProActive Plus merupakan program asuransi jiwa berjangka dengan
Premi tetap yang memberikan perlindungan selama jangka waktu
tertentu.

ProActive Plus juga memberikan kemudahan dalam pembayaran
Premi melalui ATM, pendebetan kartu kredit, bank transfer atau auto
debit rekening.
Masih ingin tahu lebih banyak lagi? Segera hubungi kami. Kami siap
membantu memberikan yang terbaik.

ProActive Plus memberikan perlindungan maksimal dengan Premi
yang terjangkau. Bagi Anda yang berusia 45 tahun1, hanya dengan
menyisihkan Rp15.568/hari, Anda telah mendapatkan manfaat
perlindungan sebesar Rp750.000.000.
ProActive Plus khusus bagi Anda yang berusia 18 hingga 65 tahun,
yang membutuhkan perlindungan asuransi yang fleksibel baik dalam
mata uang Rupiah ataupun US Dollar. Perlindungan dapat dimulai
kapan saja, serta dapat disesuaikan dengan jangka waktu Anda
membutuhkan perlindungan tersebut. Yang lebih istimewa lagi,
besarnya jumlah Premi yang Anda bayar akan tetap jumlahnya selama
Masa Pertanggungan.
ProActive Plus dilengkapi dengan layanan asuransi yang fleksibel.
Anda dapat memperpanjang perlindungan ini hingga usia 70 tahun
tanpa seleksi ulang. Anda dapat pula mengubah ProActive Plus
menjadi asuransi seumur hidup, tanpa seleksi ulang.

Catatan:
1. Laki-laki. Tidak merokok. Masa Pembayaran Premi tetap selama 5 tahun, cara pembayaran
Premi tahunan dengan asumsi 1 tahun=365 hari
2. Pilih salah satu. Tersedia fasilitas cashless.

