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PANIN PREMIER PROTECTION
Kesehatan dan kesejahteraan adalah prioritas yang tidak bisa dilepaskan dari perencanaan masa depan
keluarga. Oleh karenanya, Anda membutuhkan program yang bisa memberikan kemudahan untuk
mengatur perlindungan keluarga dari risiko hidup yang ada di masa depan dan memastikan bahwa
kesejahteraan keluarga tetap terjaga.
Panin Premier Protection memberikan manfaat 5 in 1, dimana Anda bisa mengatur program
perlindungan jiwa untuk 5 anggota keluarga didalam 1 Polis. Perlindungan jiwa yang diberikan berlaku
hingga Tertanggung Utama berusia 99 tahun dan dilengkapi dengan manfaat investasi untuk dapat
meningkatkan kesejahteraan Anda.

Fitur Unggulan Payor Benefit Premier
Dengan fitur unggulan Payor Benefit Premier, Polis akan tetap berlaku walaupun Pemegang Polis yang
juga merupakan Tertanggung Utama mengalami risiko atau musibah meninggal dunia. Pasangan dari
Tertanggung Utama akan menjadi Pemegang Polis baru dan menikmati pembebasan pembayaran
premi, keluarga Anda pun tetap mendapatkan perlindungan jiwa.

Investasi yang Lebih Fleksibel
Panin Premier Protection memastikan dana Anda diinvestasikan pada jenis investasi yang terpercaya.
Selain dari itu, program ini memberikan kemudahan dalam berinvestasi, dimana Anda bisa menentukan
instrumen yang sesuai dengan profil risiko dan kebutuhan, seperti:
Fleksibilitas dalam pemilihan cara pembayaran premi.
Fleksibilitas dalam melakukan Top Up Tunggal untuk memaksimalkan Nilai Investasi.
Fleksibilitas dalam melakukan Pengalihan Jenis Investasi.
Fleksibilitas dalam melakukan Penarikan Sebagian atau Seluruh Nilai Investasi.

Manfaat
Manfaat Meninggal Dunia
Apabila Tertanggung Utama meninggal dunia dalam Masa Pertanggungan, maka akan dibayarkan 100% Uang
Pertanggungan ditambah dengan Nilai Investasi dan pertanggungan berakhir.
Usia Tertanggung Pada Saat Meninggal
(Tahun)

Manfaat yang Dibayarkan

≤1
2
3
4
≥5

20% Uang Pertanggungan
40% Uang Pertanggungan
60% Uang Pertanggungan
80% Uang Pertanggungan
100% Uang Pertanggungan

Manfaat Akhir Masa Pertanggungan
Apabila Tertanggung hidup hingga Masa Pertanggungan berakhir, maka Pemegang Polis akan memperoleh
Nilai Investasi (jika ada).

Informasi Produk
Usia Masuk Tertanggung		
Usia Masuk Pemegang Polis		
Masa Pertanggungan 		
Masa Pembayaran Premi		
Frekuensi Pembayaran Premi 		

: 1 bulan - 70 tahun.
: 18 -75 tahun.
: Sampai dengan Tertanggung berusia 99 tahun.
: Sampai dengan Tertanggung berusia 99 tahun.
: Bulanan/Triwulanan/Semesteran/Tahunan.

Premi
Premi Asuransi Berkala
Minimum
: Rp 2.000.000/tahun
Premi Top Up Berkala
Minimum
: Rp 1.000.000/tahun
Maksimum
: 3x Premi Asuransi Berkala

Top Up Tunggal
Minimum
: Rp 1.000.000
Maksimum
: Tidak terbatas
Uang Pertanggungan
Minimum
: 5 x Premi Asuransi Berkala
		
tahunan
Maksimum
: Sesuai ketentuan seleksi
		
risiko yang berlaku

Ilustrasi
Tertanggung : Bp. Heru
Usia : 40 tahun
Premi Asuransi Berkala : Rp 12 juta/tahun
Premi Top Up Berkala : Rp 6 juta/tahun
Uang Pertanggungan : Rp 1 miliar
Manfaat Pertanggungan : Meninggal Dunia dalam Masa Pertanggungan = Rp 1 miliar + Nilai Investasi (jika ada)

Ilustrasi Manfaat Pertanggungan ini dihitung berdasarkan asumsi tingkat pertumbuhan
investasi yang tetap sebesar 5% (rendah), 10% (sedang), dan 15% (tinggi).
Grafik pertumbuhan besar Manfaat Pertanggungan ini hanya sebatas ilustrasi dan tidak bersifat
mengikat.
Perhitungan harga Nilai Aktiva Bersih (NAB) dihitung berdasarkan jumlah seluruh investasi
ditambah keuntungan/kerugian yang terjadi dikurangi biaya yang terjadi dan dibagi atas jumlah
unit yang ada. Perhitungan Nilai Aktiva Bersih (NAB) dilakukan setiap hari.
Seluruh ketentuan, data dan perhitungan akan mengacu pada ketentuan Polis asuransi yang
berlaku.
Biaya asuransi akan berubah dari tahun ke tahun sesuai dengan usia dan besaran Uang
Pertanggungan pada saat itu.
Hasil Investasi tidak dijamin dan tergantung dari risiko masing-masing jenis investasi.
Ilustrasi ini bukan merupakan bagian dari Polis.
Harap mempelajari ilustrasi dan memahami risiko investasi sebelum mengambil keputusan.

Fasilitas
Penarikan Sebagian Nilai Investasi
Minimum : Rp 1.000.000
Minimum saldo akhir setelah penarikan sebagian adalah sebesar Rp 1.000.000
Pengalihan Nilai Investasi
Minimum : Rp 2.000.000
Minimum saldo akhir setelah pengalihan adalah sebesar Rp 1.000.000

Tabel Alokasi Investasi
Persentasi Alokasi Investasi
Premi Asuransi Berkala

Th 1

Th 2

Th 3,4,5

Th 6 dst

0%

40%

85%

100%

Premi Top Up Berkala/Top Up Tunggal

97%

Rangkaian Perlindungan Tambahan
Anda juga dapat menentukan berbagai macam perlindungan tambahan untuk memberikan
proteksi yang lebih optimal bagi diri Anda dan keluarga.
Perlindungan Kesehatan
Dapatkan perlindungan kesehatan Rawat Inap dan Pembedahan akibat penyakit atau kecelakaan.
Perlindungan Penyakit Kritis
Dapatkan berbagai perlindungan untuk risiko penyakit kritis (hingga 150 kondisi penyakit kritis)
dengan pembayaran manfaat secara langsung maupun berjenjang sesuai dengan kebutuhan Anda
dan keluarga.
Perlindungan Pembebasan Premi
Pastikan Investasi Anda tetap terjaga untuk masa depan Anda dan keluarga dari risiko penyakit
kritis, risiko cacat tetap, atau kematian.
Perlindungan Tambahan Lain
Dapatkan perlindungan maksimal untuk memastikan masa depan Anda dan keluarga terjamin mulai dari
perlindungan atas risiko kecelakaan, meninggal dunia serta manfaat-manfaat lainnya, baik untuk Anda
maupun keluarga

Biaya
Biaya Asuransi

Biaya yang terkait dengan pertanggungan asuransi, dikenakan sejak mulai tanggal berlaku Polis
dan dapat berubah setiap tahunnya, sesuai dengan usia yang dicapai pada tahun berjalan.

Biaya Akuisisi Premi
Asuransi Berkala

Persentase Biaya Akuisisi
Premi Asuransi Berkala

Biaya Akuisisi Premi
Top Up Berkala

3% dari Premi Top Up Berkala.

Biaya Akuisisi Top Up
Tunggal
Biaya Pengalihan
Jenis Investasi

3% dari Top Up Tunggal + Biaya Administrasi sebesar Rp 50.000.

Th 1
100%

Th 2
60%

Th 3,4,5
15%

Th 6 dst
0%

Bebas Biaya untuk 5 kali pengalihan per tahun Polis dan untuk selanjutnya dikenakan 1% dari
dana yang dialihkan.

Biaya Penarikan
Sebagian/Seluruh
Nilai Investasi

Hanya dikenakan pada tahun pertama Polis sebesar 2% dari dana yang ditarik atau ditebus.

Biaya Administrasi

Rp 27.500 per bulan terhitung sejak mulai berlakunya Polis.

Biaya Pengelolaan
Dana Investasi

Maksimum 3% per tahun (tergantung pilihan jenis dana investasi).

Pajak

Pajak penghasilan akan mengikuti peraturan perpajakan yang berlaku di wilayah Republik
Indonesia

Premi yang dibayarkan kepada Penanggung sudah termasuk Biaya Asuransi, Biaya Akuisisi, Biaya Administrasi, dan komisi Bank.

Pilihan Jenis Investasi
Cash Fund (IDR)

Pasar Uang 100%

Fixed Income Fund (IDR)

Panin Neo Equity Fund (IDR)

Pasar Uang 0-20%

Pasar Uang 0-20%

Pendapatan Tetap 80%-100%

Ekuitas 80%-100%

Persentase alokasi aset pada Dana Investasi dapat diubah sesuai dengan kebijakan PT Panin Dai-ichi Life

Tingkat Pengembangan Investasi Tahunan Panin Dai-ichi Life sejak 2017 hingga 2021
Fund
Cash Fund (IDR)
Fixed Income Fund (IDR)
Panin Neo Equity Fund (IDR)*

2017

2018

2019

2020

2021

5,77%
11,55%
-

5,25%
-4,19%
-

5,94%
8,85%
-

6,11%
8,72%
-

4,22%
1,47%
-

*Panin Neo Equity Fund merupakan jenis investasi yang baru diluncurkan sehingga belum memiliki kinerja investasi

Kinerja di atas adalah merupakan kinerja masa lalu, dan bukan merupakan jaminan kinerja di masa yang akan datang.
Manfaat pertanggungan yang akan dibayarkan mengikuti kinerja investasi riil yang akan diterima nanti.
Kinerja Dana Investasi tidak dijamin dan dapat meningkat atau menurun, sesuai dengan risiko dan kinerja masing-masing jenis Dana
Investasi yang dipilih.

Risiko Investasi
1. Risiko Pasar/Risiko Pengurangan Harga Unit
Nilai Harga Unit akan mengalami fluktuasi mengikuti harga pasar sehingga terdapat kemungkinan
terjadinya kenaikan atau penurunan Nilai Investasi.
2. Risiko Likuiditas
Risiko likuiditas terjadi ketika keadaan pasar bereaksi secara ekstrim, pihak yang memiliki kepentingan dalam
transaksi aset tidak dapat menemukan pembeli di pasar (pihak yang bersedia membeli aset tersebut).
3. Risiko Ekonomi dan Perubahan Politik
Perubahan perundang-undangan dalam pasar modal dan pasar uang serta perubahan politik akan
mempenggaruhi kinerja investasi perusahaan-perusahaan yang tercatat dalam bursa yang dapat
mengakibatkan volatilitas Harga Unit.
4. Risiko Kredit
Potensi kerugian yang terjadi apabila penerbit instrumen investasi tidak mampu membayar pokok dan
bunga atas hutang-hutang yang dimilikinya.
5. Risiko Pembatalan
Apabila Pemegang Polis ingin membatalkan sebelum jatuh tempo, akan diberikan manfaat penarikan Dana
Investasi dalam bentuk Nilai Investasi, yang dihitung berdasarkan penarikan dana secara keseluruhan.
Nilai Investasi merupakan nilai Unit dengan Harga Unit yang berlaku pada saat itu dikurangi dengan biaya
penarikan Dana Investasi (jika ada).

Tentang Panin Dai-ichi Life
Panin Life adalah salah satu perusahaan asuransi jiwa yang telah melayani masyarakat
Indonesia selama lebih dari 40 tahun. Merupakan bagian dari Panin Group yang bergerak
di industri jasa keuangan. Didukung jaringan pelayanan dan pemasaran melalui agen,
karyawan, serta berbagai mitra bisnis di berbagai kota besar di Indonesia, Panin Life
bertumbuh dengan kepercayaan nasabahnya melalui reputasi pelayanan yang baik,
terutama dalam hal pembayaran klaim.
Dai-ichi Life merupakan salah satu perusahaan asuransi jiwa terbesar di Jepang yang
mempunyai pengalaman lebih dari 110 tahun dalam industri asuransi jiwa dengan jaringan
bisnis internasional di berbagai negara di dunia. Dai-ichi Life juga terdaftar sebagai
perusahaan publik di Jepang dengan peringkat “AA-” dari Fitch dan peringkat “A+” dari
Standard & Poor’s (per Agustus 2022).
Pada tahun 2013, Panin Life dan Dai-ichi Life membentuk kerjasama joint-venture yang kuat
dan bertransformasi menjadi Panin Dai-ichi Life. Melalui rangkaian produk yang inovatif,
Panin Dai-ichi Life menyediakan berbagai pilihan proteksi yang dapat disesuaikan bagi
kebutuhan nasabah individu maupun korporat, terutama untuk proteksi jiwa, kesehatan,
investasi dan Syariah. Panin Dai-ichi Life berkomitmen akan tetap menjaga dan terus
meningkatkan kualitas pelayanannya secara berkesinambungan.
Panin Dai-ichi Life berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sesuai dengan
yang tercantum dalam Salinan Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
Nomor KEP-625/NB.1/2013 tentang Izin Usaha.
Untuk informasi lebih lengkap mengenai syarat dan ketentuan yang berlaku, silahkan
kunjungi website kami di www.panindai-ichilife.co.id
DISCLAIMER :
a. Produk asuransi ini diterbitkan oleh PT Panin Dai-ichi Life yang direferensikan oleh PT Bank Panin Tbk (PaninBank) kepada nasabahnya.
Produk ini bukan merupakan produk yang diterbitkan oleh PaninBank sehingga PaninBank tidak berkewajiban apapun dan tidak menjamin
apapun serta tidak termasuk dalam program penjaminan pemerintah Republik Indonesia.
b. PaninBank tidak bertanggung jawab atas segala informasi serta materi yang dimuat dalam brosur dari produk asuransi ini berikut setiap
perubahan atau dokumen lain yang secara resmi disetujui atau dikeluarkan oleh Panin Dai-ichi Life.
c. Penggunaan logo PT Bank Panin Tbk pada brosur/dokumen ini dilakukan berdasarkan persetujuan PT Bank Panin Tbk dan hanya merupakan
bentuk kerjasama Penanggung dengan PT Bank Panin Tbk untuk pemasaran produk asuransi ini.
d. Brosur ini hanya menggambarkan informasi secara umum dan seluruh ketentuan produk akan mengacu pada ketentuan yang tercantum
pada Polis Asuransi yang berlaku.
e. PT Panin Dai-ichi Life berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.

