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FWD Maxima Investa Link
Perlindungan maksimal dan investasi optimal
agar bebas jalani passion-mu

FWD Customer Care: 1500 525

Sekilas produk

Sepenuhnya melindungi
dan memberi investasi
Selain memberikanmu perlindungan jiwa,
asuransi ini juga memberikan potensi
pertumbuhan dana yang maksimal karena
seluruh Premi dasar akan dikembangkan
melalui investasi sejak tahun pertama Polis,
tanpa biaya administrasi dan tanpa biaya
pengalihan dana.

Tentang produk

Tak hanya
sekedar
terproteksi,
namun juga
optimalkan
investasi
Sudah menjadi kewajiban kamu
untuk bertanggung jawab melindungi
keluarga. Mengingat tingginya tingkat
kebutuhan perlindungan untuk
masa depan, maka sudah saatnya
kamu memiliki perlindungan yang
memberikan dua manfaat sekaligus,
yaitu perlindungan jiwa dan investasi
melalui FWD Maxima Investa Link.

Tentang produk

Perlu disadari juga bahwa menabung
bukan satu-satunya cara untuk menjamin
finansial kamu dan keluarga dapat selalu
stabil hingga masa yang akan datang.
Tapi, dengan FWD Maxima Investa Link
kamu bisa mendapatkan perlindungan
sekaligus potensi untuk meningkatkan
Nilai Investasi dengan optimal karena
100% Premi dasar akan diinvestasikan
sejak tahun pertama. Bahkan, kamu juga
tidak dikenakan biaya administrasi dan
pengalihan Dana Investasi*.

*Jika transaksi pengalihan Dana Investasi dilakukan secara online.

Tentang produk

Manfaat asuransi dan investasi yang optimal
Menjaga stabilitas keuangan keluarga
di masa depan adalah impian setiap orang.
Kami memahami bahwa berbagai risiko dalam
aktivitas pekerjaan sangat mungkin terjadi.
Oleh karena itu, kamu tidak perlu khawatir
lagi karena FWD Maxima Investa Link yang
siap memberikan dua manfaat sekaligus di
masa depan, yaitu perlindungan jiwa dan
investasi yang optimal.

Asuransi ini bisa membuatmu tenang
dalam mempersiapkan masa depan
sehingga kamu bisa tetap menjalankan
aktivitas sesuai passion-mu. Ditambah lagi,
kamu juga berkesempatan mendapatkan
pengembangan nilai investasi.

Saatnya FWD Maxima Invest Link
memberikan perlindungan dan
investasi optimal
Apa yang membuat FWD Maxima Invest Link beda dari yang lainnya?
Tak hanya sekadar melindungi dan memberikan kesempatan untuk investasi,
kami juga memiliki berbagai kelebihan, yaitu:
Perlindungan Maksimal dan Investasi Optimal
• Perlindungan yang berlaku hingga Tertanggung berusia 80 tahun.
• Memberikan Manfaat Asuransi saat Tertanggung hidup dan/
atau meninggal.
• Investasi maksimal karena 100% Premi dasar diinvestasikan sejak
tahun pertama.
• Sedikit pengecualian yang bisa kamu lihat di Polis bersama
Agen Asuransi FWD Insurance.
Bebas Biaya Administrasi dan Akuisisi
• Tidak ada biaya administrasi bulanan.
• Tidak dikenakan biaya pengalihan Dana Investasi untuk
transaksi online.
• Bebas biaya akuisisi untuk Premi Dasar.

Fleksibel
• Fleksibel dalam memilih masa pembayaran Premi, cara pembayaran
Premi dan Uang Pertanggungan.

Keunggulan produk

Keunggulannya tak berhenti di situ,
karena kami juga akan memberikan
berbagai manfaat untuk kamu
Agar kamu dapat leluasa jalani passion, sambil terus menikmati investasi yang dapat terus
berkembang, nikmati juga ragam manfaat tambahan untukmu pada produk ini:

Manfaat Asuransi Tambahan
Kamu tidak perlu khawatir. Selama pengajuan asuransi
masih dalam proses, yaitu dalam periode sejak premi
diterima sampai dengan pengajuan asuransi diterima
atau ditolak, kamu tetap terlindungi dengan manfaat
sebesar mana yang lebih kecil antara Uang Pertanggungan
dan Rp200 juta jika terjadi risiko meninggal dunia karena
Kecelakaan, serta Premi kamu akan dikembalikan.

Manfaat Meninggal
Kami berkomitmen untuk terus memberikan rasa tenang
dari ketidakpastian yang bisa terjadi kapan pun. Untuk itu,
kami akan memberikan 100% Uang Pertanggungan jika
terjadi risiko meninggal pada Masa Asuransi.

Manfaat Investasi
Kamu bebas memilih jenis investasi yang sesuai dengan
profil risikomu. FWD Insurance akan membayarkan
Nilai Investasi yang terbentuk (jika ada) pada saat:
• Mencapai akhir Masa Asuransi;
• Melakukan penarikan Nilai Investasi atau penebusan Polis;
• Polis dibatalkan atau menjadi batal dalam Masa Asuransi.

Keunggulan produk

Manfaat Akhir Masa Asuransi
Kamu juga berkesempatan mendapatkan reward, yaitu
penambahan manfaat yang akan dibayarkan pada akhir
Masa Asuransi. Dana ini akan dibayarkan bersamaan
dengan pembayaran manfaat investasi, semua diatur
dengan ketentuan berikut:

Usia masuk Tertanggung

Manfaat Bonus Akhir Masa Asuransi

s/d 55 tahun

20% dari UP Dasar atau 20% dari Nilai lnvestasi*
(mana yang lebih kecil)

56-60 tahun

20% dari UP Dasar atau 15% dari Nilai lnvestasi*
(mana yang lebih kecil)

61-65 tahun

20% dari UP Dasar atau 10% dari Nilai lnvestasi*
(mana yang lebih kecil)

66-70 tahun

20% dari UP Dasar atau 5% dari Nilai lnvestasi*
(mana yang lebih kecil)

* Nilai Investasi yang terbentuk dari Premi Dasar Berkala.

Fasilitas tambahan

Yuk, pelajari fitur/fasilitas tambahan
dari produk ini
Bonus Loyalitas
Dapatkan Bonus Loyalitas atas konsistensimu selama ini.
Kamu akan mendapatkan Bonus Loyalitas jika:
• Bonus Loyalitas akan kami berikan pada ulang tahun
Polis ke-5, setelah masa pembayaran Premi berakhir dan
setiap ulang tahun Polis ke-5 setelahnya, selama Polis
masih berlaku.
• Besarnya Bonus Loyalitas adalah 5% dari Nilai Investasi
rata-rata*.
*Saldo rata-rata harian dari Nilai Investasi Premi Dasar berkala selama
60 (enam puluh) bulan, terakhir terhitung dari Tahun Polis saat Pemegang Polis
berhak atas bonus loyalitas.

Penebusan Polis
Jika Pemegang Polis ingin menebus Polis, maka akan
dibayarkan Nilai Investasi, dikurangi Biaya Penebusan
(jika ada).

Penarikan Sebagian Nilai Investasi
Penarikan dapat dilakukan dalam bentuk beberapa
jumlah unit. Hal ini dapat dilakukan melalui pembatalan
unit berdasarkan harga unit yang berlaku. Kamu dapat
memilih proporsi penarikan dari setiap Dana Investasi
dengan mengikuti ketentuan yang ada di dalam Polis.
Nilai Investasi yang kamu tarik nantinya akan dikurangi
dengan Biaya Penarikan (jika ada).

Pengalihan Nilai Investasi
Fasilitas ini memperbolehkan kamu mengalihkan sebagian
atau seluruh nilai investasinya dari satu Dana Investasi ke
Dana Investasi yang lain dalam satu mata Uang yang sama.

Fasilitas tambahan

Cuti Premi Otomatis
Selain itu, kamu juga diperbolehkan berhenti membayar
Premi selama jangka waktu tertentu. Dengan fasilitas
Cuti Premi Otomatis ini biaya-biaya yang timbul akan tetap
dibayar dari nilai investasi yang ada.
Cuti Premi Otomatis bisa dilakukan mulai dari tahun
ke-2 Polis, namun selama 7 tahun pertama Polis kamu akan
dikenakan Biaya Cuti Premi otomatis.

Definisi
Nilai Investasi adalah nilai (dalam mata uang Polis) dari saldo Unit
yang terbentuk dalam Polis ini yang dihitung berdasarkan
Harga Unit pada suatu saat tertentu.

Dana Investasi adalah bagian dari Premi Dasar Berkala dan/
atau jika ada, bagian dari Premi Top-Up Tunggal, yang akan
diinvestasikan sesuai dengan jenis investasi yang telah kamu pilih.
Premi Dasar Berkala adalah sejumlah uang yang kamu bayarkan
kepada FWD Insurance secara berkala selama masa pembayaran
yang telah ditentukan, pada setiap jatuh tempo dan menjadi
syarat berlakunya Polis.
Premi Top-Up Tunggal merupakan tambahan dana untuk
diinvestasikan, yang bisa kamu bayarkan kepada FWD Insurance
setiap saat yang besarnya dapat berubah-ubah sesuai
keinginanmu sepanjang jumlahnya sesuai dengan ketentuan
yang kami tetapkan.

Catatan penting yang harus kamu perhatikan
• Manfaat Asuransi akan dibayarkan sesuai dengan mata uang yang tercantum dalam Polis.
• Manfaat Asuransi akan dibayarkan setelah dikurangi terlebih dahulu dengan
kewajiban-kewajiban lainnya, jika ada.
• Manfaat Asuransi akan dibayarkan apabila Polis masih berlaku.
• Manfaat Asuransi berlaku di mana saja Tertanggung berada dan untuk semua jenis risiko
yang dipertanggungkan.
• Penanggung tidak menanggung risiko atas klaim yang terjadi sebelum tanggal berlaku Polis
atau tanggal pemulihan Polis.

Pilihan investasi

Apa saja jenis asuransi tambahan
yang dapat kamu pilih?
FWD Critical Illness Non Accelerated

FWD Accidental Death & Disablement Benefit

FWD Critical Illness Non Accelerated
Manfaat perlindungan tambahan apabila
Tertanggung Utama, pasangan, dan
buah hati terdiagnosa Penyakit Kritis
sebelum berusia 80 tahun.
Manfaat berupa pembayaran
Uang Pertanggungan Penyakit Kritis.

Manfaat perlindungan tambahan apabila
Tertanggung menderita Cacat Tetap atau
meninggal karena Kecelakaan sebelum
berusia 80 tahun. Manfaat yang akan
diterima Tertanggung berupa pembayaran
Manfaat Meninggal dan/atau Manfaat Cacat
Tetap akibat Kecelakaan.

Apa saja jenis investasi yang dapat kamu pilih?
FWD Excellent Equity Fund
Tujuan Investasi: untuk potensi tingkat pengembalian investasi yang optimal
melalui investasi jangka panjang dengan menerapkan strategi alokasi yang
aktif pada efek bersifat ekuitas yang fokus pada sektor saham kapitalisasi
besar dan/atau sebagian kecil pada pasar uang. Penempatan Investasi pada:
Pasar Uang
Saham

: 0% - 20%
: 80% - 100%

FWD Excellent Balanced Fund
Tujuan Investasi: memberikan potensi tingkat pengembalian investasi yang
optimal bagi investor dari pertumbuhan pasar modal Indonesia dalam jangka
menengah-panjang, melalui penerapan strategi alokasi yang aktif dan
berimbang pada efek bersifat ekuitas, pendapatan tetap, dan/atau efek
pasar uang. Penempatan Investasi pada:
Saham
Pendapatan Tetap
Pasar Uang

: 0% - 75%
: 0% - 75%
: 0% - 75%

FWD Excellent Money Market Fund
Tujuan investasi: memberikan potensi penghasilan pendapatan dan
mempertahankan nilai kapital serta. likuiditas yang tinggi, dengan melakukan
investasi pada instrumen pasar uang dalam negeri dan/atau efek bersifat
pendapatan tetap yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun.
Penempatan di Pasar Uang sebesar 100%

Pilihan investasi

Siapa yang akan mengelola
investasimu?
• PT Schroders Investment Management Indonesia
• PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen
• PT BNP Paribas Asset Management
• PT Ashmore Asset Management Indonesia
• PT First State Investments Indonesia
• DWS Asset Management
• Panin Asset Management
Kinerja Dana Investasi
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Jenis Investasi

* Jenis Investasi baru sehingga Kinerja Dana Investasi belum dapat ditampilkan.

Catatan
a) Investasi di instrumen pasar modal bergantung pada risiko pasar. Kinerja dana ini
tidak dijamin, harga unit dan pendapatan dari dana ini dapat bertambah atau
berkurang. Kinerja Dana Investasi di masa lalu bukan merupakan indikasi kinerja
di masa yang akan datang. Keterangan lengkap tersedia pada Polis.
b) Penanggung dapat menambah atau menutup salah satu atau beberapa jenis
investasi yang tersedia dengan pemberitahuan sebelumnya kepada Pemegang
Polis sebagaimana diatur dalam Polis.
c) Harga Unit yang dipublikasikan sudah memperhitungkan Biaya Pengelolaan
Investasi.

Ilustrasi produk

Cek ilustrasi skema manfaat berikut
agar kamu lebih mudah memahaminya
Bapak bijak berusia 41 tahun membeli Asuransi FWD Maxima Invest Link
untuk dirinya sendiri.
Pemegang Polis : Bapak bijak, 41 tahun
Tertanggung
: Bapak bijak, 41 tahun
FWD Maxima Invest Link
Premi Dasar Berkala
Cara Bayar
Masa Pembayaran Premi
Masa Asuransi
Uang Pertanggungan
Jenis Investasi

: Rp15.000.000/ tiga bulan
: tiga bulan
: 5 tahun
: 39 tahun
: Rp300.000.000
: 100% FWD Excellent Equity Fund

Jika Bapak bijak meninggal pada ulang tahun Polis ke-20
di usia 60 tahun, maka Penerima Manfaat akan mendapatkan:
Manfaat Meninggal (Sebesar Uang Pertanggungan) : Rp300.000.000
Manfaat Investasi pada akhir tahun Polis ke-20*
(sudah termasuk Bonus Loyalitas pada akhir
tahun Polis ke-10, ke-15, dan ke-20 dengan
total sebesar Rp101.791.000)

: Rp1.395.192.350

Total Manfaat Asuransi

: Rp1.695.192.350

*Asumsi tingkat investasi sedang (10%)

Ilustrasi Pertumbuhan Hasil Investasi

• Nilai Investasi - Asumsi Tinggi
• Nilai Investasi - Asumsi Sedang
• Nilai Investasi - Asumsi Rendah

Perlu dicatat bahwa:
• Asumsi tingkat pertumbuhan rendah 5%,
sedang 10% dan tinggi 15% per tahun.
Dimana asumsi tersebut bukan merupakan
prediksi di masa depan.
• Pertumbuhan Nilai Investasi di atas merupakan
ilustrasi dan tidak dijamin.
• Nilai Investasi dapat meningkat atau menurun
tergantung pada Harga Unit yang dipengaruhi
oleh kinerja jenis investasi yang dipilih oleh Kamu.
• Perhitungan Harga Unit dilakukan setiap hari kerja.
• Nilai Investasi dapat lebih besar atau lebih kecil
dari Premi yang diinvestasikan.

Informasi biaya

Hal lain yang perlu kamu ketahui
• Kamu bisa membeli Polis ini saat berusia minimal 18 tahun (ulang tahun terakhir),
dan untuk Tertanggung saat berusia 30 hari – 70 tahun (ulang tahun terakhir).
• Minimum Premi yang dibayarkan mengikuti tabel berikut:
Premi

Cara Bayar

Masa Pembayaran Premi
3 Tahun
Rp100 Juta
Rp50 Juta
Rp25 Juta

Tahunan
Enam Bulan
Tiga Bulan
Premi Top-Up Berkala
Premi Top-Up Tunggal
Premi Dasar
Berkala

5 tahun
Rp60 Juta
Rp30 Juta
Rp15 Juta
Tidak Ada
Rp10 Juta

• Uang Pertanggungan minimum adalah 5 kali dari Premi Dasar Berkala per tahun.

Apa saja biaya yang kami kenakan?
• Biaya Top-Up Tunggal: 3% dari Premi Top-Up Tunggal yang dikenakan pada saat
Premi Top-Up Tunggal dibayarkan.
• Biaya Asuransi: Besarannya akan berubah setiap ulang tahun Polis mengikuti
Usia Tertanggung dan akan dipotong setiap bulan dari Nilai Investasi yang terbentuk dari
Premi Dasar Berkala selama Masa Asuransi.
• Biaya Pengelolaan Investasi:
Jenis Investasi

Biaya Pengelolaan Dana Investasi

FWD Excellent Equity Fund

Max 2,5% per tahun

FWD Excellent Balanced Fund

Max 1,5% per tahun

FWD Excellent Money Market Fund

Max 1% per tahun

• Biaya Pemeliharaan: 0,4167% per bulan, dikenakan mulai awal Tahun Polis ke-1 hingga
akhir Tahun Polis ke-6 dan akan dipotong dari Nilai Investasi yang berasal dari
Premi Dasar Berkala.
• Biaya Penarikan Sebagian atau Penebusan Polis: Akan dikenakan atas jumlah yang ditarik
dari Nilai Investasi yang berasal dari Premi Dasar Berkala dengan besaran sebagai berikut:
Usia Polis Tahun 1
%

80%

Tahun 2

Tahun 3

Tahun 4

Tahun 5

Tahun 6

Tahun 7+

70%

60%

50%

30%

10%

0%

• Biaya Pengalihan Dana Investasi (Fund Switching): Rp300.000 per transaksi dan akan
dipotong dari Dana Investasi yang dialihkan jika pengalihan tersebut dilakukan secara
manual (offline).

Pengecualian dan risiko

Bagaimana cara menentukan nilai
pertanggungan yang kamu butuhkan?
• Hitung dan pastikan terlebih dahulu berapa jumlah dana yang wajib dibutuhkan untuk
kamu dan keluarga jika terjadi risiko, agar nantinya tidak mempengaruhi penghasilanmu.
Terutama jika kamu mengalami risiko meninggal dunia atau cacat total.
• Sesuaikan kembali dengan strategi finansial, kondisi keuangan, dan usiamu.

Kami berkomitmen untuk selalu membayarkan
klaim yang diajukan. Namun, ada beberapa
alasan yang membuat klaim tidak dapat
disetujui.
Kamu tidak akan mendapatkan Manfaat Asuransi jika meninggalnya Tertanggung
disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:

Bunuh diri
Bunuh diri, mencoba bunuh diri atau melukai diri sendiri baik dilakukan dalam
keadaan sadar atau tidak sadar oleh Tertanggung yang terjadi dalam waktu
1 (satu) tahun sejak berlakunya Polis atau sejak tanggal terakhir pemulihan Polis,
yang mana tanggal terakhir berlaku.

Pelanggaran hukum
Keterlibatan melakukan tindakan ilegal, melalaikan dan/atau melawan atau
melanggar hukum, termasuk tindak kejahatan asuransi, yang dilakukan oleh
pemilik atau turut memiliki kepentingan dalam pertanggungan asuransi ini.

Pengecualian dan risiko

Risiko yang kamu perlu ketahui

Risiko Klaim
Risiko tidak dibayarkannya klaim karena risiko yang terjadi termasuk dalam
Pengecualian Polis.

Risiko Pembatalan Polis
Risiko yang terjadi karena Pemegang Polis/Tertanggung tidak memberikan
informasi yang benar.

Risiko Gagal Bayar
Risiko yang dapat terjadi jika pihak ketiga yang menerbitkan instrumen
investasi mengalami wanprestasi (default) atau tidak mampu memenuhi
kewajibannya untuk membayar pokok utang, bunga dan/atau dividen.

Risiko Operasional
Risiko yang timbul dari proses internal yang tidak memadai/ gagal, atau
dari perilaku karyawan dan sistem operasional, atau dari peristiwa eksternal
yang dapat mempengaruhi kegiatan operasional perusahaan.

Risiko Investasi
Antara lain risiko politik, risiko perubahan peraturan pemerintahan/
perundang-undangan lainnya, risiko perubahan tingkat suku bunga
(tinggi, sedang, rendah), risiko likuiditas, risiko kredit, risiko perubahan
nilai ekuitas dan risiko perubahan nilai tukar mata uang, dimana risiko
tersebut dapat mempengaruhi kinerja investasi. Segala risiko yang
berhubungan dengan jenis investasi yang dipilih merupakan
tanggung jawab Pemegang Polis.

Nikmati pengalaman berasuransi
yang beda di FWD!
Dengan visi mengubah cara pandang masyarakat tentang
asuransi di Indonesia, kami berfokus pada kebutuhan nasabah
dengan didukung teknologi digital untuk memberikan pengalaman
berasuransi yang berbeda.

Produk yang inovatif yang
terinspirasi dari nasabah
Kami berfokus untuk memenuhi kebutuhan nasabah
dengan memberikan penawaran berupa produk
dan layanan yang inovatif dan tentunya didukung
teknologi digital.

Polis yang mudah dipahami
Kami berkomitmen untuk memberikan transparansi
dan juga kemudahan untuk nasabah dengan
mengurangi dan menyederhanakan bahasa pada
syarat dan ketentuan pengecualian dari polis.
Hal kami lakukan agar isi polis lebih relevan (sesuai
jenis pertanggungan yang diberikan) serta agar dapat
lebih mudah dipahami dan dimengerti nasabah.

Proses klaim yang mudah
Kami percaya bahwa proses klaim harus cepat,
mudah dan nyaman. Kelola manfaat Polis dan klaim
lebih cepat melalui aplikasi FWD MAX dengan fitur
eServices. Kamu juga bisa mendapatkan MAX poin
yang bisa ditukarkan di ratusan merchant pilihan.

Di FWD, semua proses kami buat simpel!
Kamu dapat mengajukan klaim secara online
Download aplikasi FWD MAX lalu register dengan mengisi data diri dan nomor polis.
Gunakan fitur eServices untuk mengupload dan mengirimkan dokumen klaim
yang dibutuhkan.
Aplikasi FWD MAX tersedia di Apple Store dan Google Play Store.

Catatan penting untuk diperhatikan:
Produk asuransi ini diterbitkan oleh PT FWD Insurance Indonesia (“FWD Insurance”) yang direferensikan oleh
PT Bank Commonwealth (“Commonwealth Bank”) kepada nasabahnya. Produk ini bukan merupakan produk yang
diterbitkan oleh Commonwealth Bank sehingga Commonwealth Bank tidak memiliki kewajiban apapun dan tidak
menjamin apapun atas Produk Asuransi ini. Produk Asuransi dan Dana yang melekat pada Produk Asuransi ini juga
tidak termasuk dalam program penjaminan pemerintah Republik Indonesia (Lembaga Penjamin Simpanan).
Commonwealth Bank tidak bertanggung jawab atas segala risiko apapun atas Polis asuransi yang diterbitkan
FWD Insurance sehubungan dengan produk asuransi tersebut. Penggunaan logo Commonwealth Bank hanya sebatas
wujud kerja sama antara Commonwealth Bank dengan FWD Insurance dalam menawarkan Produk Asuransi.
Commonwealth Bank bukan agen FWD Insurance maupun perantara (Broker) dari nasabah Commonwealth Bank.

Brosur ini hanya sebagai referensi untuk memberikan penjelasan mengenai
produk Asuransi FWD Maxima Invest Link dan bukan sebagai Polis asuransi
yang mengikat.
Kamu wajib membaca dan memahami seluruh syarat dan ketentuan
sebagaimana tercantum dalam Polis Asuransi FWD Maxima Invest Link.

FWD Insurance merupakan perusahaan asuransi jiwa
yang terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Produk-produk yang ditawarkan oleh FWD Insurance telah mendapatkan
otorisasi dari dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Premi yang kamu bayarkan sudah termasuk biaya asuransi,
biaya pemeliharaan Polis, biaya administrasi, biaya distribusi bagi
Agen Asuransi FWD Insurance, dan biaya imbal jasa bagi pihak Bank.

Bebaskan langkah
fwd.co.id

Info lebih lanjut
Silakan hubungi tenaga pemasarmu,
atau akses website kami di fwd.co.id

FWD Customer Care
1500 525

Tentang PT FWD Insurance Indonesia (“FWD Insurance”):
PT FWD Insurance Indonesia (“FWD Insurance”), perusahaan asuransi jiwa patungan dan bagian
dari FWD Group (“FWD”) yang sebelumnya dikenal sebagai PT Commonwealth Life, telah resmi
bergabung dengan PT FWD Life Indonesia (“FWD Life”) sejak 1 Desember 2020 dan akan dikenal
selanjutnya sebagai FWD Insurance.
Dengan bergabungnya FWD Life dan FWD Insurance, FWD Insurance akan memiliki rangkaian
produk yang lebih lengkap mencakup produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi, asuransi
berjangka individu & kumpulan, asuransi kecelakaan diri individu & kumpulan, dan asuransi
kesehatan kumpulan melalui jalur distribusi yang didukung teknologi terintegrasi termasuk
keagenan, bancassurance, e-commerce dan korporasi.
FWD Insurance terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”).
FWD Insurance adalah anggota dari Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan.
Untuk informasi lebih lanjut, silakan kunjungi www.fwd.co.id
FWD Group adalah bisnis asuransi jiwa di wilayah Asia Pasifik yang telah menjangkau sekitar 10 juta
nasabah di 10 jaringan usaha, termasuk beberapa pasar asuransi dengan pertumbuhan tercepat
di dunia. Berdiri sejak 2013, FWD fokus dalam menciptakan pengalaman berasuransi menjadi lebih
simpel, cepat, dan lancar dengan produk yang inovatif dan mudah dipahami, yang didukung oleh
teknologi digital. Melalui pendekatan yang berfokus pada nasabah, FWD berkomitmen mengubah
cara pandang masyarakat tentang asuransi.
Untuk informasi lebih lanjut, silakan kunjungi www.fwd.com

