asuransi mandiri sejahtera mapan
Setiap orang tidak terlepas dari berbagai risiko dalam menjalankan
aktivitas rutin setiap harinya. Asuransi mandiri sejahtera mapan
menawarkan perlindungan asuransi optimal dalam menjalani rutinitas
keseharian sekaligus perencanaan finansial di masa mendatang melalui
penempatan dana investasi pilihan Anda.
Melalui asuransi mandiri sejahtera mapan, AXA Mandiri menawarkan
perlindungan asuransi menyeluruh bagi keluarga dengan perencanaan
finansial untuk masa depan saat mengalami risiko ketidakpastian hidup.

Pilihan Perlindungan Asuransi Tambahan
Perlindungan kecelakaan, memberikan perlindungan asuransi
kecelakaan dengan manfaat 100% uang
pertanggungan jika
Tertanggung mengalami cacat total tetap atau meninggal dunia
karena kecelakaan.
Perlindungan pembayaran premi, jika Tertanggung mengalami
ketidakmampuan total tetap, Pemegang Polis dibebaskan dari
pembayaran premi lanjutan.
Perlindungan kesehatan, memberikan dana tunai sebagai santunan
harian perawatan selama Tertanggung dirawat di Rumah Sakit.
Prima sejahtera, memberikan perlindungan terhadap Tertanggung,
apabila didiagnosa menderita salah satu dari 34 penyakit kritis
(mengacu pada ketentuan polis yang berlaku).
Perlindungan pembayaran premi bagi Pemegang Polis, apabila
Pemegang Polis meninggal dunia atau mengalami cacat total tetap,
Pemegang Polis dibebaskan dari pembayaran premi lanjutan sampai
Tertanggung berusia 21 tahun atau Pemegang Polis berusia 60 tahun,
mana yang lebih dulu terjadi.
Prima Sejahtera Proteksi Dini adalah perlindungan tambahan jika
Tertanggung didiagnosa menderita salah satu dari 120 jenis penyakit
kritis, maka Tertanggung akan memperoleh sejumlah Uang
Pertanggungan Asuransi Tambahan sesuai dengan presentase Uang
Pertanggungan pada setiap tahapan kondisi kritis yang dialami dan
pelindungan Asuransi Dasar masih tetap berlanjut (mengacu pada
ketentuan polis yang berlaku).
Prima Sejahtera Proteksi Anak adalah perlindungan tambahan jika
Tertanggung Anak didiagnosa menderita salah satu dari 34 jenis
penyakit kritis, maka Tertanggung Anak akan memperoleh 100% Uang
Pertanggungan Asuransi Tambahan dan perlindungan Asuransi Dasar
masih tetap berlanjut (mengacu pada ketentuan polis yang berlaku).

Fasilitas Cuti Premi
Fasilitas cuti premi memungkinkan Pemegang Polis untuk membayar
premi dalam jangka waktu tertentu dan proteksi yang dimiliki masih
tetap berjalan sepanjang Dana Investasi mencukupi untuk membayar
semua biaya. Pengajuan fasilitas cuti premi dapat dilakukan di tahun ke-3
sejak tanggal berlakunya polis.
Loyalty Bonus
Akan diberikan pada akhir tahun ke-10 dan kelipatan 5 tahun berikutnya.
Besarnya loyalty bonus ini sesuai dengan hasil kinerja investasi yang
dilakukan perusahaan dan tidak dijamin. Loyalty bonus hanya dapat
digunakan untuk membeli unit tambahan.
Cooling Off Period
Mandiri Sejahtera Mapan memberikan keleluasaan waktu bagi
Pemegang Polis selama 14 hari sejak tanggal berlakunya polis untuk
mempelajari isi polis. Jika Pemegang Polis memutuskan untuk
membatalkan polis pada periode tersebut maka Pemegang Polis akan
memperoleh pengembalian premi yang telah dibayarkan pada tanggal
pengakhiran pertanggungan disetujui dikurangi biaya administrasi dan
biaya medis (jika ada).

Pilihan Jenis Investasi

Biaya Pengelolaan %

Secure Money Rupiah
Progressive Money Rupiah
Dynamic Money Rupiah
Fixed Money Rupiah
Active Money Rupiah
Attractive Money Rupiah
Money Market Rupiah
Secure Money US$
Excellent Equity Rupiah
Protected Money Rupiah

2.06%
2.51%
2.51%
2.01%
3.01%
3.01%
1.81%
1.67%
2.83%
3.01%

Risiko Investasi
Risiko likuiditas
Risiko ekonomi dan perubahan politik
Risiko pasar

Klaim
Tata cara dan dokumen lengkap yang harus disiapkan untuk mengajukan
klaim dapat dilihat pada ringkasan produk dan buku polis Asuransi Mandiri
Sejahtera Mapan.

*) Biaya Pengelolaan dipotong/dikenakan setiap hari dari dana investasi. Harga unit yang
diterbitkan oleh perusahaan setiap harinya telah mencerminkan perhitungan pemotongan biaya
ini. Biaya pengelolaan aset per tahun di atas belum termasuk pajak.
**) Perubahan biaya pengelolaan ini hanya merupakan perubahan pencatatan dan tidak
mempengaruhi harga NAB (Nilai Aktiva Bersih).

Ilustrasi
Tertanggung
Premi Dasar/tahun
Top Up Berkala
Premi Total/tahun

: Pria, 30 th
: Rp. 9.000.000/tahun
: Rp. 3.000.000/tahun
: Rp. 12.000.000/tahun

Santunan meninggal dunia/cacat tetap akibat kecelakaan : Rp. 150.000.000
: Rp. 100.000.000
Santunan meninggal dunia/cacat tetap akibat sakit
maupun kecelakaan
Perlindungan pembayaran premi apabila menderita cacat : s.d usia 60 th
tetap total akibat sakit maupun kecelakaan

Rp 150 jt

4,59

2,38

1,24

Karakteristik
Usia masuk peserta
: 0 th – 60 th.
Mata uang
: Rupiah dan US Dolar.
Premi
- Premi Dasar
: Min. Rp. 2.500.000 / US$ 300 per tahun.
: Min. Rp. 1.000.000 / US$ 100 per tahun.
- Premi Top Up Berkala
- Premi Top Up Tunggal
: Min.Rp. 1.000.000 /US$ 100 per transaksi.
Pilihan Metode Pembayaran Premi
Tahunan, Semesteran, Triwulanan dan Bulanan.
Penarikan Dana Investasi
Minimum penarikan sebagian adalah Rp1.000.000/US$100
per-transaksi dengan minimum saldo yang tersisa pada dana investasi
sebesar Rp5.000.000/US$500 per Polis.

Pilihan Jenis Investasi

177,6 jt*

* Nilai investasi dengan asumsi pertumbuhan dana 14% per tahun. Nilai manfaat dapat meningkat, menurun atau lebih kecil dari nilai dana yang diinvestasikan, tergantung pada
ada atau tidaknya bagian manfaat yang dijamin.
** Mengikuti Ketentuan umum dan ketentuan tambahan polis pada masing-masing produk asuransi dasar atau pun asuransi tambahan.

Alokasi Investasi
Tahun

Alokasi Investasi

Biaya atas Premi

1
2
3
4
5
6, dst

20%
40%
70%
80%
90%
100%

80%
60%
30%
20%
10%
0%

Tentang AXA Mandiri
PT AXA Mandiri Financial Services (AXA Mandiri) merupakan perusahaan
patungan antara PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dan AXA Group, yang
berdiri pada tahun 2003. PT AXA Mandiri Financial Services merupakan
perusahaan yang terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan
(OJK) berdasar Surat Ijin Usaha no. S-071/MK.6/2004 tanggal 11 Februari
2004. AXA Mandiri mampu mempertahankan posisinya sebagai
pemimpin di jalur distribusi bancassurance dengan menguasai 23 persen
pangsa pasar berdasarkan data Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia pada
Desember 2014. AXA Mandiri didukung oleh lebih dari 1.900 Financial
Advisor di lebih dari 1.100 cabang Bank Mandiri dan 200 cabang Bank
Syariah Mandiri di seluruh Indonesia. AXA Mandiri juga didukung oleh
lebih dari 500 Telesales Officer yang memasarkan produk asuransi
melalui jalur telemarketing.

Biaya
Polis akan dikenakan biaya sebagai berikut:
Biaya atas premi/akuisisi adalah persentase tertentu yang dikenakan
saat pembayaran premi, besarnya sesuai tabel di atas.
Biaya selisih harga jual dan harga beli unit dana investasi sebesar 5%.
Biaya pertanggungan/mortalita/asuransi ditentukan berdasarkan usia,
jenis kelamin, uang pertanggungan dan risiko-risiko lainnya yang
berhubungan dengan Tertanggung dan pertanggungan asuransi
tambahan (jika ada).
Biaya administrasi sebesar Rp35.000/US$ 3,5 yang akan dipotong setiap
bulan dari nilai investasi.
Biaya pengalihan dana investasi (switching) sebesar 0,5% dari dana yang
dialihkan.
Biaya pengelolaan investasi per tahun. Biaya yang dikenakan oleh
penanggung dalam rangka pengelolaan dana investasi.
Penarikan dana dan pembatalan polis (surrender) tidak dikenakan biaya.

melangkah pasti
untuk sukses
di masa depan

AXA Mandiri telah meraih sejumlah penghargaan di antaranya Annual
Report Award 2012 peringkat 2 kategori Finance Private Non Listed
Company versi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Top Agent Award 2013
kategori Telemarketing versi Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI), Best
Insurance Companies 2014 kategori perusahaan asuransi dengan aset di
atas Rp 15 triliun versi Majalah Investor dan berbagai penghargaan
lainnya.

Perhatian

Penting : Financial Advisor tidak diperbolehkan menerima tanda terima kasih atau pemberian dalam bentuk
apapun dari nasabah.

Customer Care Centre
AXA Tower lt. GF
Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 18, Kuningan City
Jakarta 12940, Indonesia
Tel : +62 21 3005 8788
Fax : +62 21 3005 7800
Email : customer@axa-mandiri.co.id
BRO_16/BM/CET2/0915

Brosur penjualan Asuransi Mandiri Sejahtera Mapan (”brosur”) ini dibuat dan dipersiapkan oleh PT AXA
Mandiri Financial Services (”AXA Mandiri”). Brosur ini dipergunakan sebagai informasi bagi Nasabah
mengenai Produk Asuransi Mandiri Sejahtera Mapan (”Produk Asuransi”).
Brosur ini bukan merupakan produk bank dan tidak dijamin oleh Lembaga Penjamin Sosial (LPS).
Brosur ini dibuat hanya untuk memberikan informasi dan bukan merupakan suatu bentuk jaminan atau
dijadikan dasar dari atau yang dapat dijadikan pedoman sehubungan dengan suatu perjanjian atau
komitmen apa pun. Informasi yang terkandung di dalam Brosur dapat berubah sewaktu-waktu dan
perubahan dapat dilakukan tanpa adanya pemberitahuan terlebih dahulu kepada Nasabah. AXA
Mandiri tidak bertanggung jawab terhadap ketergantungan pada pernyataan dan informasi dalam
Brosur termasuk pada kesalahan pengetikan atau pernyataan hukum, pajak, sekuritas dan keuangan,
apabila keterangan dalam Brosur telah melewati batas waktu sekurang-kurangnya 2 tahun sampai
dengan 1 September 2017, dan membebaskan AXA Mandiri dari segala tuntutan dikemudian hari atas
kerugian yang timbul atas penggunaan Brosur ini.
Brosur ini bukan merupakan bagian dari Polis Asuransi Mandiri Sejahtera Mapan (”Polis Asuransi”) dan
bukan suatu bentuk perjanjian asuransi antara AXA Mandiri dengan Nasabah. Nasabah terikat secara
penuh dengan setiap ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam Polis Asuransi Nasabah.
Nilai investasi adalah nilai unit dengan menggunakan harga beli unit pada hari berikutnya. Harga unit
dapat berubah sewaktu-waktu. Harga ini tergantung pada kinerja dana investasi yang dipilih dan
tergantung pada risiko investasi.
Kinerja dana investasi dari masa lalu bukan merupakan indikasi atau pun gambaran hasil investasi di
masa yang akan datang.
Hasil investasi Pemegang Polis tidak dijamin. Semua risiko, kerugian, sekuritas, dan manfaat yang
dihasilkan dari investasi akan sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pemegang Polis. Karena itu, calon
pembeli diwajibkan untuk membaca dan memahami ketentuan dalam brosur dan proposal sebelum
melakukan pemilihan investasi.
Brosur ini merupakan Hak Cipta Tunggal dan dilindungi, oleh karenanya tidak satu bagian pun dari
materi ini boleh disalin atau disebarluaskan, dikirimkan, dialih tulis, disimpan pada sistem pencarian,
diterjemahkan dalam bentuk atau lewat cara apa pun untuk diungkapkan kepada Pihak lain, tanpa ijin
tertulis dari AXA Mandiri.
Semua Pihak yang membaca dan menggunakan Brosur ini agar memperhatikan syarat-syarat
penggunaan yang berlaku dan dengan membaca Brosur ini maka Pembaca telah sepakat untuk
mematuhi syarat-syarat yang ditetapkan tersebut. Apabila terdapat pertanyaan, keluhan atau informasi
lanjutan, Nasabah dapat menghubungi AXA Mandiri Customer Care Centre.
AXA Mandiri merupakan perusahaan asuransi yang terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan
sesuai dengan Ijin Usaha Menteri berdasarkan surat keputusan No. S-071/MK.06/2004 tanggal 11
Februari 2004.

www.axa-mandiri.co.id
AXA Mandiri
@AXA_Mandiri

Head Office
AXA Tower lt. 9
Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 18, Kuningan City
Jakarta 12940, Indonesia
Tel : +62 21 3005 8888
Fax : +62 21 3005 8500

asuransi mandiri sejahtera mapan

Membantu memastikan perencanaan
keuangan Anda sesuai dengan yang diinginkan.

