
FWD Fortuna Invest Link 
Maksimalkan perlindungan, optimalkan investasi
untuk jalani  passion-mu 

FWD Customer Care: 1500 525



Tak hanya optimalkan aset,
perlindungan juga prioritas utama
agar bisa menikmati masa depan
yang telah kamu rencanakan.

Sekilas produk

Maksimalkan perlindungan,
optimalkan investasi
untuk jalani passion-mu 



Tentang produk

Kamu pasti ingin
masa depan
yang lebih baik,
agar dapat bebas
melangkah
dalam hidup.

Untuk itu, setiap hasil
kerja kerasmu sudah memiliki
alokasinya masing-masing.
Mulai dari tabungan
dana pendidikan anak,
persiapan masa pensiun, dan
tentunya warisan untuk
keluarga tercinta. 



Namun, apakah kamu sudah mempersiapkan
semua kemungkinan jika terjadi hal buruk
terhadap kamu? Karena, satu risiko dapat
membuat semua dana simpananmu terpakai
begitu saja. Tentunya kamu tidak ingin
keluarga yang kamu cintai mengalami
kesulitan ekonomi karena hal ini.

Kami di FWD Insurance memahami, kamu
ingin masa depan keluarga yang lebih baik
dan tidak mengurangi standar hidupmu
saat ini. Karena itu, FWD Fortuna Invest Link
hadir khusus untuk perencanaan masa depan
dengan perlindungan jiwa hingga usia
100 tahun dan alokasi investasi 100%.
Tak hanya itu, kamu juga akan mendapat
bonus loyalitas. Semua ini bisa kamu
dapatkan cukup dengan membayar
Premi 1 kali saja di awal!

Tentang produk



Perlindungan Maksimal
•  Memberikan perlindungan jiwa hingga usia 100 tahun.
•  Manfaat Kecelakaan hingga maksimal Rp400.000.000
    atau US$40.000.
•  100% dari Premi Tunggal akan kami alokasikan untuk dana investasi.
•  Tambahan Nilai Investasi melalui Bonus Loyalitas.

Kami paham, keinginanmu untuk optimalkan
investasi tidak cukup sekedar dengan
menabung. Dengan FWD Fortuna Invest Link,
dana yang kamu miliki bukan hanya disimpan
begitu saja, karena kami akan memberikan
kamu perlindungan serta potensi
pengembangan dana. Semua ini cukup dengan
1x pembayaran premi di awal!

Produk perlindungan sekaligus investasi
ini juga menawarkan berbagai rangkaian
jenis investasi aman yang dapat kamu
sesuaikan dengan profil risikomu.

Tentang produk

Dengan FWD Fortuna Invest Link, dana yang sudah kamu sisihkan dari pendapatan
untuk berbisnis atau berinvestasi dapat terus berkembang sehingga kamu bisa bebas
dari rasa khawatir terhadap masa depan keluarga, jika terjadi risiko yang tidak terduga.

Berikut adalah keunggulan dari FWD Fortuna Invest Link:

Mudah
•  Cukup melakukan satu kali pembayaran Premi.
•  Tanpa pertanyaan kesehatan*.

Fleksibel
•  Kebebasan untuk melakukan penarikan, pengalihan dan
    Top-Up Dana Investasi.
•  Kemudahan dalam memilih dan mengubah alokasi Dana Investasi.
•  Tersedia dalam mata uang Rupiah dan Dolar Amerika Serikat.

*Untuk Uang Pertanggungan ≤ Rp50.000.000/US$5.000.

Perlindungan asuransi jiwa
dengan pembayaran premi tunggal

Bersama FWD Fortuna Invest Link
jadikan masa depan lebih cerah 



Keunggulan produk

Keunggulannya tak berhenti di situ,
karena kami juga akan memberikan
berbagai manfaat untuk kamu
Berikut adalah berbagai manfaat lain yang akan kamu dapatkan:

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 Perlindungan Sementara Dalam
Masa Pengajuan Asuransi

Manfaat Meninggal

Kami akan memberikan 100% Uang Pertanggungan jika
terjadi risiko meninggal dunia karena sakit atau kecelakaan
sebelum usia 100 tahun. Uang Pertanggungan yang diberikan
adalah sebesar 125% dari Premi Dasar.

Manfaat Tambahan Meninggal Karena Kecelakaan

Manfaat tambahan jika meninggal dunia akibat kecelakaan
selama masa pertanggungan sebesar 5% dari Premi Tunggal
atau maksimal Rp400.000.000/USD40.000.

Manfaat Investasi

Kamu bisa memilih rangkaian jenis Investasi yang aman dan
menguntungkan. Kamu akan mendapatkan Dana Investasi
(jika ada) dengan ketentuan:

Sudah mencapai usia 100 tahun atau mencapai akhir
Masa Asuransi

Meninggal dunia saat Polis masih aktif

Polis dibatalkan atau ditebus

•  

•  

•  



Keunggulan produk

Bonus Loyalitas

Kamu akan mendapatkan juga Bonus Loyalitas dari kami, 
berupa tambahan Dana Investasi (selama Polis masih berlaku) 
yang akan diberikan pada akhir tahun Polis ke-7 dan pada 
setiap ulang tahun ke-5 setelahnya, dengan ketentuan 
sebagai berikut:

*Saldo rata-rata per bulan dari Nilai Investasi selama 60 bulan yang dihitung sejak
  Pemegang Polis berhak atas Bonus Loyalitas.

< Rp5.000.000.000/US$ 500.000

≥ Rp5.000.000.000/US$ 500.000

1% dari Nilai Investasi Rata-Rata

3% dari Nilai Investasi Rata-Rata

Nilai Investasi Rata-Rata*Bonus Loyalitas



Pilihan investasi

Apa saja jenis investasi yang dapat kamu pilih?
FWD Fortuna Invest Link menyediakan beragam jenis instrumen investasi yang dapat
disesuaikan dengan profil risiko kamu, sehingga dapat memberikan hasil investasi optimal.

Pilihan Jenis Investasi (Mata Uang Rupiah)

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 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%

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%



Pilihan investasi

FWD SPrint USD Bond Fund
Tujuan investasi: untuk memberikan pertumbuhan investasi melalui
manajemen portofolio aktif dalam surat hutang USD yang diperdagangkan
di Indonesia dan di luar negeri sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Penempatan investasi pada:
Efek bersifat Hutang     : 80% - 98%
Kas        : 2% - 20%

Pilihan Jenis Investasi (Mata Uang Dolar Amerika Serikat)

FWD USD Equity Global Emerging Market Fund
Tujuan investasi: untuk memberikan pertumbuhan modal dan pendapatan
dengan berinvestasi dalam ekuitas perusahaan di pasar negara berkembang
di seluruh dunia. Penempatan investasi pada:
Pasar Uang/Reksadana      : 0% - 20%
Ekuitas Luar Negeri/Reksadana     : 80% - 100%

FWD USD Equity Dynamic Exchange Fund
Tujuan investasi: untuk berinvestasi di saham luar negeri pada perusahaan
besar dan menengah yang mewakili 85% dari saham yang tersedia di indeks
MSCI dengan rebalancing setidaknya setiap kuartal.
Penempatan investasi pada:
Pasar Uang/Reksadana     : 0% - 20%
Ekuitas Luar Negeri/Reksadana     : 80% - 100%



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.

Catatan

Siapa yang akan mengelola investasimu?

* Jenis Investasi baru sehingga Kinerja Dana Investasi belum dapat ditampilkan

Pilihan investasi

FWD Insurance mengelola Portofolio Dana Investasi secara
multi-dana kepada beberapa manajer investasi berikut:

• PT Ashmore Asset Management Indonesia
• PT Batavia Prosperindo Asset Management
• PT BNP Paribas Asset Management
• PT Panin Asset Management
• PT Schroders Investment Management Indonesia
• PT FWD Asset Management

Kinerja Dana Investasi (berdasarkan kinerja investasi sampai dengan 31 Desember 2021)

Sejak
diluncurkan

Tanggal
Peluncuran

2017 2018 2019 2020 2021

FWD Excellent Equity Fund*

FWD Excellent Balanced Fund*

FWD Excellent Money Market Fund*

FWD USD Equity Global Emerging Market Fund

FWD USD Equity Dynamic Exchange Fund

FWD Sprint USD Bond Fund

-

-

-

-

-

4,60%

23 Mei 2022

23 Mei 2022

23 Mei 2022

25 November 2019

25 November 2019

15 Januari 2014

-

-

-

-

-

-2,96%

-

-

-

12,25%

3,74%

10,56%

-

-

-

22,30%

14,79%

5,31%

-

-

-

-6,33%

22,97%

-2,33%

-

-

-

23,43%

46,43%

21,58%



Ilustrasi produk

Cek ilustrasi skema manfaat berikut
agar kamu lebih mudah memahaminya

Bapak pintar membeli FWD Fortuna Invest Link. 
Pilihan Jenis Investasi 100% FWD Excellent Equity Fund. 

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

Uang Pertanggungan    Rp15.000.000

Uang Pertanggungan atas Manfaat  Rp50.000.000
Meninggal Akibat Kecelakaan

Premi Dasar     Rp12.000.000 

Premi Top-Up     Rp988.000.000 

Total Premi Tunggal    Rp1.000.000.000

Manfaat Investasi*:
Nilai Investasi akhir Tahun Polis ke-20  Rp9.586.000.000
Bonus Loyalitas     Rp228.000.000

Premi Top-Up Tunggal di Tahun ke-2  Rp500.000.000

Nilai Investasi + Bonus Loyalitas   Rp9.814.000.000

Jika Bapak pintar meninggal akibat kecelakaan
di usia 54 tahun, maka:

Uang Pertanggungan    Rp15.000.000
Uang Pertanggungan Akibat Kecelakaan Rp50.000.000 

Total Manfaat Asuransi dan Manfaat Investasi  yang diterima oleh
Penerima Manfaat/Ahli  Waris Bapak pintar Rp9.879.000.000 

*Asumsi tingkat investasi sedang (10%).



Ilustrasi pertumbuhan hasil investasi

Ilustrasi ini dibuat dengan menggunakan asumsi tingkat pertumbuhan hasil investasi rendah (5%),
sedang (10%) dan tinggi (15%) per tahun, dan bersifat tidak mengikat.

Pertumbuhan nilai investasi dalam ilustrasi tidak dijamin, nilai investasi dapat lebih besar ataupun lebih
kecil dari Premi yang diinvestasikan tergantung dari risiko masing-masing jenis investasi yang kamu pilih.

Semua risiko, kerugian, dan manfaat yang dihasilkan dari investasi untuk produk ini akan sepenuhnya
menjadi tanggung jawab kamu.

Perhitungan Harga Unit dilakukan setiap hari kerja dan Harga Unit dari masing-masing jenis investasi
diumumkan pada satu atau Iebih surat kabar harian yang beredar nasional dan pada situs
kami di fwd.co.id 

Hal yang perlu kamu ketahui:

Ilustrasi produk

Jika Bapak pintar melakukan Penarikan di tahun ke-3 senilai Rp1,6 Miliar,
maka biaya untuk Penarikan adalah Rp18.975.426, sehingga yang diterima
oleh Bapak pintar adalah Rp1.581.024.574.

Tahun Akun Individu adalah periode selama 1 tahun (12 bulan) sejak tanggal
berlakunya Akun Individu dari masing-masing Akun Individu yang terbentuk.

*Biaya Penarikan Nilai Investasi di tahun ke-3:
  • Untuk Akun Individu yang terbentuk dari Premi Tunggal adalah 1%
  • Untuk Akun Individu yang terbentuk dari Top-Up Tunggal adalah 2%

Tahun Akun
Individu 

Akun
Individu 

Nilai Investasi
Per Akun Individu

% Biaya
Penarikan*

Jumlah
Penarikan

Biaya
Penarikan

Jumlah Penarikan
dibayarkan

1.302.457.3523 1%1.000.000.000 1.302.457.352 13.024.574 1.289.432.779

297.542.6482 2%500.000.000 596.322.085 5.950.853 291.591.795

1.600.000.000Total 18.975.426 1.581.024.574

Dalam Rupiah



Informasi biaya

Hal lain yang perlu kamu ketahui
•  Kamu bisa membeli Polis ini saat berusia minimal 18 tahun (ulang tahun terakhir), dan
    untuk Tertanggung tergantung berusia 30 hari-70 tahun (ulang tahun terakhir).
•  Membayar Premi Tunggal (yang terdiri dari Premi Dasar dan Premi Top-Up)
    minimum Rp50.000.000/US$5.000 yang dibayarkan secara sekaligus di awal.

Persentase 3% 2% 1% 0%

1 2 3 4 dstTahun Akun Individu

Biaya Pengelolaan
Dana InvestasiJenis Investasi

Apa saja biaya administrasi yang kami kenakan?

Biaya Pengelolaan Investasi 
Biaya pengelolaan atas jenis investasi yang kamu pilih sebesar:

Biaya Asuransi 
•  Biaya yang dibebankan setiap bulan melalui pemotongan unit selama
    Masa Asuransi.
•  Biaya Asuransi ini akan ditentukan berdasarkan usia Tertanggung dan
    Uang Pertanggungan.

Biaya Pengalihan Investasi 
Maksimal 0,5% dari jumlah Nilai Investasi yang dialihkan. Biaya berlaku
untuk pengajuan melalui website FWD Customer Portal, atau mengirimkan
formulir Pengalihan Investasi ke FWD Insurance.

Biaya Pemeliharaan 
Biaya yang dibebankan setiap bulan sebesar 0,06% atas masing-masing
Nilai Akun Individual dan dikenakan selama 5 tahun akun individu.

Biaya Penarikan atau Penebusan Polis 
Biaya ini dikenakan dari Nilai Investasi Individu yang terbentuk pada
masing-masing Akun Individu, atas jumlah yang ditarik dikalikan dengan
persentase Biaya Penarikan / Biaya Penebusan Polis berdasarkan Tahun
Akun Individu, sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah:

Catatan:
Penjelasan pembebanan biaya secara rinci dapat dilihat di Polis FWD Fortuna Invest Link.

FWD Excellent Equity Fund
FWD Excellent Balanced Fund
FWD Excellent Money Market Fund
FWD USD Equity Global Emerging Market Fund
FWD USD Equity Dynamic Exchange Fund
FWD Sprint USD Bond Fund

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

Max 2,6% per tahun



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

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.
•  Sesuaikan kembali dengan strategi finansial, kondisi keuangan, dan usiamu.

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 tanggal berlakunya Manfaat Asuransi.

Pelanggaran Hukum

Keterlibatan dari Tertanggung melakukan tindakan ilegal, melalaikan dan/atau 
melawan/melanggar hukum, termasuk tindak kejahatan asuransi yang dilakukan 
oleh pihak yang memiliki 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.



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.  

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.

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.

Nikmati pengalaman berasuransi
yang beda di FWD!



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. 

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

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

Kamu wajib membaca dan memahami seluruh syarat dan ketentuan 
ebagaimana tercantum dalam Polis Asuransi FWD Fortuna Invest Link.

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

Catatan penting untuk diperhatikan:

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.

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.



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 berizin 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

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


