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FWD Maxiwealth Link
Untuk perencanaan masa depan yang optimal



Kembangkan mimpi sesuai
keinginanmu

Kami mengerti akan keinginanmu untuk merencanakan masa 
depan yang optimal. Karena itu, kami siap melindungimu dan 
memberikan kesempatan agar uangmu dapat tumbuh 
beriringan dengan impian besarmu

Sekilas produk



Keinginan besar
untuk optimalkan
investasi juga
harus diproteksi
dari risiko yang
mungkin terjadi
Sebagai pekerja keras, kamu pasti 
menyadari keinginan dan kebutuhanmu 
terus meningkat setiap waktu. Tiap hari 
terus berusaha semaksimal mungkin, tapi 
sudahkah kamu memaksimalkan potensi 
uangmu? 

Tentang produk



Kami menciptakan FWD Maxiwealth Link 
untuk melindungimu sekaligus memberikan 
kesempatan agar uangmu  dapat tumbuh 
beriringan dengan ambisi besarmu.

Bersama FWD Maxiwealth Link, kami 
membantu mewujudkan impian besarmu, 
dan juga rencana masa depanmu bersama 
keluarga dengan cara yang lebih baik. FWD 
Maxiwealth Link memberikan perlindungan 
asuransi jiwa sekaligus pertumbuhan 
investasi yang lebih optimal.

Tentang produk



Keunggulan produk

Apa bedanya FWD Maxiwealth Link ini dengan yang lainnya?

FWD Maxiwealth Link adalah salah satu program asuransi jiwa menarik yang memadukan 
asuransi jiwa dan investasi 100% Premi sejak tahun pertama Polis, sehingga dapat menghasilkan 
pertumbuhan investasi yang optimal.

Melalui produk FWD Maxiwealth Link kamu dapat mewujudkan impian dan rencana masa 
depanmu dan keluarga dengan lebih baik lagi.

Bersama FWD Maxiwealth Link, kami
membantu mewujudkan impian besarmu.

100% Premi dialokasikan untuk investasi sejak tahun pertama Polis.

Perlindungan Asuransi Jiwa sampai dengan usia 99 tahun.

50% Uang Pertanggungan Manfaat Meninggal Dunia akan 
dibayarkan lebih awal apabila Tertanggung menderita penyakit 
yang tidak bisa disembuhkan (Terminal Illness).



Meskipun pengajuan asuransi masih dalam proses, kamu tidak perlu khawatir 
karena FWD Insurance akan tetap melindungimu dengan manfaat hingga 
Rp150.000.000 jika terjadi risiko meninggal dunia karena kecelakaan dalam 
masa pengajuan asuransi. Tak hanya itu, Premi kamu juga akan kami 
kembalikan.

* Perlindungan Sementara ini akan berakhir pada saat Polis berlaku atau 
pemohonan penutupan Polis tidak disetujui oleh FWD Insurance

Manfaat produk

Yuk, pelajari manfaat perlindungan ini
Berikut ragam manfaat yang akan kamu dapatkan pada produk ini.

Perlindungan Sementara Dalam Masa Pengajuan Asuransi*

Kami berkomitmen untuk terus memberikan rasa tenang dari ketidakpastian 
yang bisa terjadi kapan pun. Untuk itu, kami akan memberikan 100% Uang 
Pertanggungan dan Nilai Investasi yang terbentuk jika terjadi risiko meninggal 
selama Masa Asuransi sehingga kamu tidak perlu takut ada yang terbuang 
percuma atas Premi yang sudah dibayarkan. 

Namun perlu dicatat, Uang Pertanggungan akan dikurangi terlebih dahulu jika 
tercatat ada Manfaat Penyakit yang Tidak Tersembuhkan (Terminal Illness) dan 
biaya-biaya tertunggak lainnya.

Manfaat Meninggal Dunia

Kami juga akan memberikan manfaat sebesar 50% dari Uang Pertanggungan 
Manfaat Meninggal Dunia dengan maksimal Rp2.000.000.000 / USD200.000 
per Polis jika kamu terdiagnosa Penyakit Yang Tidak Tersembuhkan, dan 
hanya dapat bertahan hidup tidak lebih dari 12 bulan. Kamu bisa mendapatkan 
manfaat ini 30 hari kalender sejak Tanggal Polis Mulai Berlaku.

Manfaat Penyakit yang Tidak Tersembuhkan (Terminal Illness)

Di FWD Insurance, kamu tidak perlu takut ada yang terbuang percuma, karena 
Dana Investasi (jika ada) akan kami kembalikan kepada kamu ketika kamu 
mencapai usia 99 tahun.

Manfaat Akhir Masa Asuransi



Istilah produk

Beberapa istilah yang perlu kamu ketahui

Sejumlah uang yang kamu bayarkan 
kepada kami secara berkala selama masa 
pembayaran yang telah ditentukan 
sebagaimana tercantum dalam 
Ringkasan Polis pada setiap jatuh tempo 
dan menjadi syarat berlakunya Polis FWD 
Maxiwealth Link ini.

Nilai seluruh unit berdasarkan harga unit 
pada tanggal perhitungan berikutnya.

Nilai Investasi

Masa Pembelajaran selama 14 (empat 
belas) hari kalender sejak Polis pertama 
diterima oleh kamu untuk mempelajari 
dan memastikan bahwa syarat dan 
ketentuan dari Polis yang berlaku telah 
sesuai dengan keinginan dan kebutuhan 
Kamu, jika tidak Polis dapat dibatalkan 
dengan pemberitahuan tertulis kepada 
kami.

Masa Peninjauan Polis

Masa selama 45 (empat puluh lima) hari 
kalender sejak Tanggal Jatuh Tempo 
dimana Polis akan tetap berlaku 
walaupun Premi belum dibayar lunas.

Masa Leluasa

Premi Dasar



Ilustrasi produk

Cek ilustrasi skema manfaat berikut agar
kamu lebih mudah memahaminya

Masa Asuransi

35 tahun
Usia Bapak A

53 tahun 
Nilai Investasi

70 tahun
Nilai Investasi

99 tahun
Akhir Perlindungan Asuransi Jiwa

Apabila Bapak A terdiagnosa Penyakit Yang Tidak Tersembuhkan, pada usia 53 tahun akan dibayarkan 
Rp500.000.000 (50% Uang Pertanggungan) Manfaat Penyakit Yang Tidak Tersembuhkan.

Apabila Bapak A meninggal dunia pada usia 70 tahun, maka akan dibayarkan Rp1.000.000.000 (100% Uang 
Pertanggungan) dikurangi dengan manfaat Penyakit Yang Tidak Tersembuhkan yang telah dibayarkan 
sebelumnya sebesar Rp500.000.000, ditambah dengan Nilai Investasi yang terbentuk sebesar 
Rp3.719.188.997*. Maka asumsi Total Manfaat Asuransi yang akan diterima adalah sebesar Rp4.219.188.997*

Apabila Bapak A mencapai usia 99 tahun, maka akan dibayarkan Nilai Investasi yang terbentuk sebesar 
Rp43.918.617.016*

*menggunakan asumsi tingkat pertumbuhan sedang (10%) untuk penempatan Premi 100% pada jenis dana 
investasi FWD Excellent Equity Fund 

Bapak A berusia 35 tahun membeli asuransi
FWD Maxiwealth Link dengan mata uang Rupiah untuk dirinya sendiri.

FWD Maxiwealth Link

Premi Berkala   : Rp30.000.000/tahun
Frekuensi Pembayaran Premi : Tahunan  
Masa Pembayaran Premi  : 10 tahun
Masa Asuransi   : sampai dengan usia 99 tahun
Uang Pertanggungan  : Rp 1.000.000.000
Jenis Dana investasi  : 100% FWD Excellent Equity Fund

Pemegang Polis   : Bapak A, 35 tahun  
Tertanggung    : Bapak A, 35 tahun



Pilihan manfaat asuransi, besaran Uang Pertanggungan dan Premi tidak mengikat dan hanya  
sebagai contoh ilustrasi saja.
Nilai Investasi dapat meningkat atau menurun.
Pertumbuhan Nilai Investasi hanyalah merupakan ilustrasi dan tidak dijamin.
Pertumbuhan Nilai Investasi hanyalah merupakan ilustrasi.
Kinerja investasi sub dana tidak dijamin akan sama dengan kinerja selama periode kinerja  
investasi sub dana yang dicantumkan.

Perhitungan Harga Unit suatu jenis dana investasi merupakan nilai dana investasi dibagi  dengan 
jumlah seluruh unit yang dibentuk dari jenis dana investasi setelah dikurangi dengan  biaya-biaya 
dan pajak, yang dihitung secara harian dan dilakukan pada hari kerja berikutnya.

Catatan:

Informasi lainnya

Yuk, lihat ilustrasi berikut ini

Metode Perhitungan Harga Unit

Ilustrasi Manfaat Meninggal Dunia dan Estimasi Nilai Investasi
dalam (000.000) Rupiah



Kamu bisa membeli Polis ini saat berusia minimal 18 tahun (ulang tahun terakhir). Jika 
kamu ingin memberikan manfaat asuransi pada orang lain, Tertanggung harus berusia 
30 hari - 70 tahun (ulang tahun terakhir).

Premi dapat dibayarkan secara tahunan, semesteran, triwulan, atau bulanan.
Premi Berkala yang ditawarkan diperbolehkan untuk naik setelah melewati tahun Polis 
ke-7 , tetapi tidak diperbolehkan untuk turun selama Masa Pembayaran Premi.
Kamu wajib membayar Premi sebelum Tanggal Jatuh Tempo. Apabila Premi belum lunas 
dibayarkan pada Tanggal Jatuh Tempo, maka Premi dinyatakan tertunggak dan kamu 
berkewajiban untuk melunasi Premi yang tertunggak sebelum Masa Leluasa berakhir. 
Jika Premi Berkala belum dibayarkan sampai berakhir Masa Leluasa maka Polis menjadi 
berakhir sesuai ketentuan Polis
Premi dibayarkan sesuai dengan mata uang yang tercantum dalam Polis

Informasi lainnya

Hal lain yang perlu kamu ketahui

Masa Asuransi    : Sampai dengan Tertanggung berusia 99 tahun
Masa Pembayaran Premi (MPP) : Sampai dengan usia 98 tahun
Mata Uang     : Tersedia dalam mata uang Rupiah (Rp) dan US Dollar (USD)
Premi Dasar Berkala    :   Usia Tertanggung ≤50 tahun:

Rp18.000.000/USD1.800 per tahun
Usia Tertanggung >50 tahun:
Rp36.000.000/USD3.600 per tahun

Catatan:



FWD Maxiwealth Link menyediakan beragam jenis instrumen investasi yang disesuaikan
dengan pro�l risiko kamu, sehingga dapat memberikan hasil investasi yang optimal.

Mata Uang Rupiah

Apa saja jenis investasi yang bisa kamu pilih?

Pilihan investasi

FWD Excellent Equity Fund
Tujuan Investasi: untuk memberikan 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:

Saham       : 80% - 100%
Pasar Uang       : 0% - 20%

FWD Excellent Balanced Fund
Tujuan Investasi: untuk 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       : 0% - 75%
Pendapatan Tetap      : 0% - 75%
Pasar Uang       : 0% - 75%

FWD Conservative Fund
Tujuan Investasi: untuk memanfaatkan peluang investasi di pasar modal 
Indonesia dengan alokasi aktif pada kelas aset pendapatan tetap dan/atau 
instrumen pasar uang dalam jangka menengah hingga panjang. Penempatan 
investasi pada:

Pendapatan Tetap / Reksadana Pendapatan Tetap : 80% - 100%
Kas / Pasar Uang      : 0% - 20%

FWD Excellent Money Market Fund
Tujuan Investasi: untuk 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 investasi pada:

Pasar Uang       : 100%



Mata Uang US Dollar*

Pilihan investasi

FWD USD Balanced Plus Fund
Tujuan Investasi: untuk mencapai kenaikan nilai kapital dan memberikan 
pendapatan dalam jangka panjang dengan melakukan investasi portofolio 
yang berimbang pada berbagai instrumen seperti pendapatan tetap dan 
ekuitas yang diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun luar negeri 
dan/atau instrumen pasar uang dalam negeri dengan berdenominasi Dolar 
Amerika Serikat. Penempatan investasi pada:

Efek Pendapatan Tetap luar negeri  : 1% - 79%
Efek bersifat ekuitas luar negeri   : 1% - 79%
Instrumen pasar uang dalam negeri
denominasi  Dollar Amerika Serikat  : 1% - 79%

* Jenis Dana Investasi dengan mata uang US Dollar dimungkinkan untuk ditempatkan pada Efek Luar Negeri
   sesuai peraturan yang berlaku

FWD USD Equity Plus Fund
Tujuan Investasi: untuk menghasilkan kenaikan nilai kapital dan memberikan 
pendapatan dalam jangka panjang dengan melakukan investasi portofolio pada 
instrumen ekuitas yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri dan/atau 
instrumen pasar uang dalam negeri dalam denominasi Dolar Amerika Serikat. 
Penempatan investasi pada:

Efek bersifat ekuitas luar negeri   : 80% -100%
Instrumen Pasar Uang dalam negeri
dalam denominasi  Dollar Amerika Serikat  : 0% - 20%

FWD USD Bond Plus Fund
Tujuan Investasi: untuk menghasilkan imbal hasil yang rutin dari investasi pada 
instrumen pendapatan tetap yang diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam 
maupun luar negeri dan/atau instrumen pasar uang dalam negeri dalan 
denominasi Dolar Amerika Serikat. Penempatan investasi pada:

Efek Pendapatan Tetap Dalam Negeri  : 80% -100%
Efek Pendapatan Tetap Luar Negeri  : 0% - 20%
Deposito dan/atau Kas    : 0% - 20%



FWD Excellent Equity Fund*
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FWD Excellent Balanced Fund*

FWD Excellent Money Market Fund*

FWD Conservative Fund

FWD USD Equity Plus Fund

FWD USD Balanced Plus Fund

FWD USD Bond Plus Fund

Kinerja Dana Investasi

Pilihan investasi

Jenis Investasi
Sejak

diluncurkan*

* Jenis investasi baru sehingga Kinerja Dana Investasi belum dapat ditampilkan

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.
Kami dapat menambah atau menutup salah satu atau beberapa jenis investasi yang tersedia 
dengan pemberitahuan sebelumnya kepada kamu sebagaimana diatur dalam Polis.
Harga Unit yang dipublikasikan sudah memperhitungkan Biaya Pengelolaan Investasi.
Harga Unit akan dipublikasikan setiap hari kerja melalui media informasi terpercaya dan website 
perusahaan.

Catatan:

2017 2018 2019 2020 2021



Apa saja biaya yang dikenakan?
Biaya Pertanggungan
Dikenakan per bulan berdasarkan Uang Pertanggungan, usia dan jenis kelamin. Biaya ini 
dikenakan sejak tanggal mulai berlakunya Polis dan berubah setiap tahunnya sesuai dengan 
usia yang dicapai pada saat tahun berjalan.

Biaya Pengelolaan Investasi
Biaya pengelolaan atas jenis investasi yang dipilih sebesar:

Biaya Pemeliharaan Polis
Sebesar 0,42% (Polis Rupiah) /0,2% (Polis USD) per bulan dari Dana Investasi Premi Berkala  
yang terbentuk selama 7 tahun pertama Polis.

Biaya Pengalihan (Switching Fee)
Tidak dikenakan biaya untuk 4x pengalihan (switching)  pertama dalam 1 tahun Polis. Selanjutnya 
dikenakan Biaya  Pengalihan sebesar 0,5% dari dana yang dialihkan.

Biaya Penarikan Sebagian dan Biaya Penebusan Polis
Dikenakan atas dana yang ditarik atau yang ditebus dari  Dana Investasi Premi Berkala sebagai 
berikut:

Biaya Polis Tambahan
Dalam hal pembayaran Premi Berkala terhenti sebelum Polis berjalan 7 tahun, maka setiap bulannya 
selama terhentinya pembayaran Premi tersebut akan dikenakan Biaya Polis Tambahan berdasarkan 
Dana Investasi Premi Berkala sebagai berikut:

FWD Excellent Equity Fund
FWD Excellent Balanced Fund
FWD Excellent Money Market Fund
FWD Conservative Fund
FWD USD Equity Plus Fund
FWD USD Balanced Plus Fund
FWD USD Bond Plus Fund

Max 2,5% per tahun
Max 1,5% per tahun
Max 1% per tahun

Biaya Pengelolaan
Dana InvestasiJenis Investasi

Max 2,5% per tahun

Tahun Polis
Biaya

1
75%

2
60%

3 4 5 6 7 8+
45% 30% 20% 5% 0%10%

Informasi biaya

Tahun Polis
Biaya Polis Tambahan dari Dana 
Investasi Premi Berkala

1
6%

2 3 - 7
4%

8+
2% 0%



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 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 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 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.

Risiko yang kamu perlu ketahui

Pengecualian dan risiko

Tindak kejahatan yang dilakukan oleh Tertanggung dan/atau pihak yang 
berkepentingan dalam pertanggungan.

Kami hanya berkewajiban membayarkan Nilai Investasi (jika ada) dalam hal Tertanggung 
meninggal dunia karena hal-hal tersebut di atas.

Bunuh diri dalam waktu kurang dari 13 bulan dari Tanggal Mulai Berlaku atau sejak 
tanggal Polis dipulihkan (mana yang paling akhir terjadi).

Dihukum mati oleh Pengadilan.

Kamu tidak akan mendapatkan Manfaat Asuransi jika salah satu poin di bawah terjadi:

Kami berkomitmen untuk selalu membayarkan
klaim yang kamu ajukan. Namun, ada beberapa
alasan yang membuat klaim kamu tidak dapat
disetujui.



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 �tur eServices. Kamu 
juga bisa mendapatkan MAX poin yang bisa ditukarkan 
di ratusan merchant pilihan. 

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.

Nikmati pengalaman berasuransi
yang beda di FWD Insurance!



Download aplikasi FWD MAX lalu register dengan mengisi data diri dan nomor Polis. Gunakan 
�tur eServices untuk mengupload dan mengirimkan dokumen klaim yang dibutuhkan.

Aplikasi FWD MAX tersedia di Apple Store dan Google Play Store. 

Di FWD, semua proses kami buat simpel! 
Kamu dapat mengajukan klaim secara online

Brosur ini hanya sebagai referensi untuk memberikan penjelasan  
mengenai produk FWD Maxiwealth Link dan bukan sebagai 
Polis asuransi yang mengikat.

Kamu wajib membaca dan memahami seluruh syarat dan 
ketentuan sebagaimana tercantum dalam Polis Asuransi FWD 
Maxiwealth Link.

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

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

Premi yang kamu bayarkan sudah termasuk imbal jasa bagi pihak 
Bank.

Produk asuransi ini diterbitkan oleh PT FWD Insurance Indonesia (“FWD Insurance”) yang 
direferensikan oleh PT Bank Commonwealth (”Bank Commonwealth”) kepada nasabahnya. 
Produk ini bukan merupakan produk yang diterbitkan oleh Bank Commonwealth sehingga 
Bank Commonwealth 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).  Bank Commonwealth tidak bertanggung jawab atas segala risiko 
apapun atas Polis asuransi yang diterbitkan   FWD Insurance sehubungan dengan produk 
asuransi tersebut. Penggunaan logo Bank Commonwealth hanya sebatas wujud kerja sama 
antara Bank Commonwealth dengan FWD Insurance dalam menawarkan  Produk Asuransi. 

Catatan penting untuk diperhatikan:



Bebaskan langkah
fwd.co.id

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

FWD Customer Care
1500 525

Info lebih lanjut

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


