PILIHAN INVESTASI
Anda diberikan keleluasaan untuk menginvestasikan dana pada 4 pilihan
investasi yang melipu :
Darlink AMAN (Money Market)
Dana investasi ditempatkan pada instrumen investasi di pasar uang dengan
jangka waktu kurang dari 1 (satu) tahun. Jenis investasi ini memiliki risiko
rendah dan mempunyai ngkat likuiditas yang nggi untuk memenuhi
kebutuhan dana tunai dalam waktu singkat.

Asuransi

Brilife-linkProteksi

Komposisi dana investasi :
100% pasar uang
Darlink STABIL (Fixed Income)
Dana investasi ditempatkan pada instrumen investasi pendapatan tetap
dengan jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun. Jenis investasi ini memiliki
ngkat pengembalian hasil yang lebih nggi dari instrumen investasi pasar
uang dengan penekanan pada stabilitas modal.
Komposisi dana investasi :

_
_

80% - 100% pendapatan tetap
0% - 20% pasar uang

Darlink DINAMIS (Balanced Fund)
Dana investasi ditempatkan pada instrumen investasi yang proporsional,
baik pada pasar uang, pendapatan tetap maupun saham. Jenis investasi ini
memiliki risiko dan ngkat hasil yang cukup moderat.

Dipersembahkan oleh :

Komposisi dana investasi :

_
_
_

1% - 79% saham
1% - 79% pendapatan tetap
1% - 79% pasar uang

Darlink AGRESIF (Equity)
Dana investasi ditempatkan pada instrumen investasi di pasar modal dalam
bentuk saham dan instrumen investasi pasar uang. Jenis investasi ini
memiliki risiko cukup nggi dan memberikan hasil investasi yang rela f
nggi dalam jangka panjang.

Kantor Pusat
PT. Asuransi BRI Life
Gedung Graha Irama, Lantai M, 2, 5, 7, 8, 9, 10, 11, & 15
Jl. H.R Rasuna Said X - 1 Kav. 1 s.d 2 Jakarta 12950
Telp. (021) 5261260 Fax (021) 5261258

Komposisi dana investasi :

_
_

80% - 100% saham
0% - 20% pasar uang

BERLAKU KETENTUAN
Minimum 10 % alokasi fund di satu Fund Op on, dengan jumlah alokasi fund
100 %.
Maksimum 4 instrumen fund untuk se ap Account Dana.

RISIKO
INVESTASI

Perlindungan Jiwa dan Perencanaan
Keuangan Lebih Maksimal

Risiko atas berkurangnya Nilai / Harga Unit Penyertaan (NAB / NAV) yang
diterima oleh Anda.
Risiko atas perubahan ketentuan perundang - undangan yang berlaku di
bidang perasuransian dan / atau investasi pada umumnya.
Seluruh Ketentuan dan Manfaat Asuransi terdapat dalam polis. Segera baca dan
pelajari Polis sesaat setelah Anda menerimanya.

www.brilife.co.id

brilife

brilifeid

@brilifeid

@brilifeid
Terda ar dan diawasi oleh :

“ PT Asuransi BRI Life terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan ”

Asuransi

Brilife-linkProteksi
Perlindungan Jiwa dan Perencanaan Keuangan Yang Lebih
Maksimal.
KEUNGULAN
Gra s biaya switching 3 kali dalam setahun.
Gra s biaya MCU (Medical Check - Up).
Gra s biaya penarikan sebagian dan keseluruhan nilai investasi.
Pilihan manfaat tambahan yang lengkap dan bervaria f.

MANFAAT
Nilai Investasi dan Santunan Duka akan diberikan kepada Ahli Waris jika
nasabah meninggal dunia dalam masa asuransi dengan ketentuan Uang
Pertanggungan sebagai berikut :
Usia Tertanggung Saat
Meninggal Dunia

Manfaat Meninggal Dunia
yang Dibayarkan

< 2 Tahun
>
2
Tahun,
dan < 3 Tahun
-

20 % Uang Pertanggungan
40 % Uang Pertanggungan

> 3 Tahun, dan < 4 Tahun
> 4 Tahun, dan < 5 Tahun
-

60 % Uang Pertanggungan

> 5 Tahun
-

100 % Uang Pertanggungan

80 % Uang Pertanggungan

Tambahan manfaat apabila nasabah meninggal dunia akibat kecelakaan
sampai dengan usia 65 tahun.
Bebas premi dasar apabila tertanggung menderita cacat tetap / total atau
menderita satu penyakit kri s.
Nilai Investasi yang dapat diambil jika nasabah mengundurkan diri dalam
masa asuransi.
Nilai Investasi akan dibayarkan jika nasabah hidup pada akhir asuransi.

BIAYA
Biaya administrasi
Hanya dikenakan biaya Rp. 25.000,-/bulan selama masa berlakunya polis.
Biaya pengalihan dana (switching)
Bebas biaya switching sebanyak 3 kali se ap tahun, berikutnya dikenakan
biaya Rp. 45.000,-.
Biaya pengelolaan investasi mulai dari 1% - 2%.
Biaya akuisisi sebesar 150%.
Biaya top up sebesar 5%.
Biaya/premi Asuransi
Dihitung berdasarkan usia masuk dan besarnya Uang Pertanggungan
nasabah.

KETENTUAN
Usia masuk 1 - 65 tahun.
Masa asuransi minimal 5 tahun sampai dengan tertanggung berusia 100
tahun.
Pembayaran premi yang ﬂeksibel, dengan pilihan periode tahunan,
semesteran, triwulan dan bulanan.
Penarikan sebagian minimal sebesar Rp.500.000,- dengan saldo minimal
setelah penarikan Rp. 1.000.000,-.
Penarikan seluruh nilai investasi dak dikenakan biaya dan mengakibatkan
polis berakhir.

MANFAAT ASURANSI TAMBAHAN
Term Insurance
Manfaat tambahan santunan duka jika nasabah meninggal dunia.
Personal Accident Plus
Manfaat tambahan jika nasabah meninggal dunia atau mengalami cacat
tetap total/sebagian akibat kecelakaan.
Total Permanent Disability
Manfaat tambahan jika nasabah mengalami cacat tetap total akibat sakit
atau kecelakaan.
Cri cal Illness
Manfaat tambahan jika nasabah menderita salah satu dari 49 penyakit kri s.

ALOKASI INVESTASI
Biaya Akuisisi

Tahun Polis
1
2
3
4
5
6, dst

70%
50%
15%
10%
5%
0%

CATATAN
Biaya akuisisi yang terdapat pada tabel alokasi investasi hanya berlaku untuk
premi dasar.

ILUSTRASI
Bapak Doni berusia 35 tahun mengambil Brilife - link Proteksi dengan premi
Rp. 8.000.000,-/ tahun, masa pembayaran premi selama 15 tahun dan uang
pertanggungan Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).
Saat usia 50 tahun, Bapak Doni akan menerima Manfaat Investasi (dengan
asumsi ngkat investasi nggi) sebesar Rp. 462.906.000,- (empat ratus
enam puluh dua juta sembilan ratus enam ribu rupiah). Apabila Bapak Doni
meninggal dunia akan dibayarkan Santunan Duka sebesar Uang
Pertanggungan ditambah Nilai Investasi.

Health Protec on
Manfaat penggan an biaya perawatan nasabah di rumah sakit yang melipu
rawat inap, perawatan intensif care unit (ICU) dan bedah.
Hospitaliza on Cash Plan
Manfaat penggan an biaya harian rawat inap nasabah di rumah sakit.
Payor Death Protec on
Manfaat bebas Premi Total Berkala jika nasabah meninggal dunia.

Alokasi Investasi
30%
50%
85%
90%
95%
100%

Rp.
Rp.

150.000.000,462.906.000,-

Rp.
612.906.000,enam ratus dua belas juta sembilan ratus enam ribu rupiah.

Payor Beneﬁt
Manfaat bebas Premi Total Berkala jika nasabah mengalami cacat tetap total
akibat sakit/kecelakaan atau menderita salah satu dari 49 penyakit kri s.

+

800,000
700,000
600,000

Spouse Death Protec on
Manfaat bebas Premi Total Berkala jika pasangan nasabah (suami/istri)
meninggal dunia.

500,000
400,000
300,000

Spouse Beneﬁt
Manfaat bebas Premi Total Berkala jika pasangan nasabah (suami/istri)
mengalami cacat tetap total akibat sakit/kecelakaan atau menderita salah
satu dari 49 penyakit kri s.

200,000
100,000

1

5

10

18

CATATAN
Asuransi tambahan bersifat op onal, apabila diambil akan dikenakan biaya
tambahan yang dipotong dari dana investasi.
Asuransi tambahan Payor Beneﬁt & Payor Death Protec on hanya dapat
dipilih jika Pemegang Polis bukan sebagai Tertanggung.
Asuransi tambahan Spouse Beneﬁt & Spouse Death Protec on hanya dapat
dipilih jika pasangan Pemegang Polis bukan sebagai Tertanggung.

PREMI
Premi dasar berkala mulai dari Rp. 200.000,-/ bulan dengan top up minimal
25% dari premi berkala.

LAIN-LAIN
Nilai Investasi = Harga Unit x Jumlah Unit yang terbentuk.
NAB dihitung secara harian.

Asumsi ngkat investasi nggi
Asumsi ngkat investasi sedang

Asumsi ngkat investasi rendah
Akumulasi Premi dibayar

CATATAN
Pertumbuhan besar nilai investasi di atas hanya merupakan ilustrasi.
Nilai investasi dapat meningkat atau menurun mengiku perkembangan
jenis investasi yang dipilih dan segala risiko adalah tanggung jawab nasabah.
Kinerja investasi dak dijamin akan sama dengan kinerja investasi pada
periode sebelumnya.
Nilai investasi dapat lebih kecil dari dana yang diinvestasikan tergantung
pada kinerja investasi.

