
AVRIST PRIMEGEN

PT AVRIST ASSURANCE

RINGKASAN INFORMASI PRODUK LAYANAN

ASURANSI DWIGUNA MODIFIKASI

0 tahun (30 hari) - 10 tahun

berdasarkan ulang tahun terakhir

18 - 60 tahun Bulanan, Kuartalan,

berdasarkan ulang tahun terakhir Semesteran, Tahunan

Hingga anak mencapai usia 21 tahun

2,00%

*) Besarnya bonus tahunan yang diberikan bergantung pada performa Perusahaan (participating product ). 

Sedangkan tingkat bunga yang digunakan untuk perhitungan akumulasi Bonus akan mengikuti tingkat bunga 

yang berlaku di pasar (fluktuatif).

Bonus akhir sebesar 100% dari akumulasi bonus tahunan yang akan dibayarkan saat usia anak mencapai 18 tahun;

Apabila manfaat hidup yang sudah jatuh tempo tidak diambil oleh Pemegang Polis, maka Perusahaan akan

mengakumulasikan sesuai dengan tingkat bunga yang berlaku di pasar sampai dengan akhir kontrak.

Akhir Tahun Polis ke-
Bonus Tahunan *)

dari Total Kupon Tingkat Bunga Akumulasi

1 0,15% 0,50%

2 0,20% 0,75%

3 0,30% 1,00%

4 0,40%

11-18 0,75%

5 0,45% 1,50%

6-10 0,55% 1,75%

1,25%

FITUR UTAMA ASURANSI JIWA

Manfaat Hidup

Kupon tahunan yang akan dibayarkan pada setiap ulang tahun polis di saat usia anak mencapai 18, 19, 20, dan 21 tahun.

Minimal kupon tahunan adalah sebesar Rp 25.000.000;

Bonus tahunan yang akan diperhitungkan mulai akhir tahun polis ke-1, yang akan diakumulasi sampai dengan usia

anak mencapai 18 tahun, yang mana besarannya sebagai berikut:

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN (UMUM)

Avrist PrimeGen merupakan produk asuransi dwiguna modifikasi dengan hak pembagian laba (par product ) berupa pembayaran 

bonus pada saat usia anak mencapai 18 tahun. Tersedia 2 (dua) pilihan masa pembayaran premi, yaitu selama 5 tahun atau sampai 

dengan usia anak mencapai 15 tahun, dengan masa pertanggungan sampai dengan usia anak mencapai 21 tahun.

NAMA PRODUK AVRIST PRIMEGEN JENIS PRODUK

:Usia Masuk Tertanggung              :Masa Pembayaran Premi           5 tahun atau hingga

usia anak mencapai

15 tahun

MANFAAT UTAMA

:Masa Pertanggungan                     

:Cara Pembayaran Premi            :Usia Masuk Pemilik Polis             

:Mata Uang                                       Rupiah

Manfaat Kematian 

Apabila Tertanggung meninggal dunia pada masa pembayaran premi, Perusahaan akan membayarkan manfaat

kematian sejumlah total premi yang telah dibayarkan.

Apabila Tertanggung meninggal dunia setelah masa pembayaran premi, maka Perusahaan akan membayarkan

manfaat kematian sebesar jumlah yang lebih besar antara total premi yang telah dibayarkan dengan nilai tunai yang

terbentuk, dikurangi dengan jumlah kupon yang telah dibayarkan.
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AVRIST PRIMEGEN

PT AVRIST ASSURANCE

RINGKASAN INFORMASI PRODUK LAYANAN

Risiko Operasional

Semua hal yang mengakibatkan terganggunya satu hal, yang disebabkan oleh suatu alasan di luar kontrol Avrist, antara

lain gangguan sistem yang menggangu penyelesaian transaksi. 

Risiko Klaim

Avrist berhak menunda pembayaran manfaat-manfaat (selain manfaat kematian) berdasarkan Polis ini selama hal itu

diperlukan dalam hal terjadinya peristiwa-peristiwa yang merupakan keadaan tidak biasa seperti antara lain penutupan

sementara bursa saham, perubahan peraturan perundang-undangan, kebijakan pemerintah, ketentuan perpajakan,

pengendalian mata uang atau modal, perkembangan polis, pembatasan penanaman modal asing, atau kejadian lain

yang menurut Avrist merupakan keadaan yang tidak biasa yang dapat mempengaruhi manfaat-manfaat asuransi dalam

Polis ini. 

Manfaat Bebas Premi (WP)

Apabila Pemegang Polis meninggal dunia atau terdiagnosis menderita salah satu penyakit kanker atau mengalami

cacat tetap akibat sebab apapun selama masa pembayaran premi, maka Perusahaan akan membebaskan pembayaran

premi; dan manfaat untuk anak tetap berlanjut.

Risiko Kredit & Likuiditas

Avrist selaku underwriter/penerbit polis dari produk "Ultima Protection Endowment Dollar" dapat mengalami risiko

gagal bayar yang diakibatkan ketidakmampuan Avrist membayar penebusan polis atau manfaat asuransi. Disamping

itu jika terjadi tekanan pasar yang besar ataupun pada saat yang bersamaan sebagian besar atau seluruh pemegang

polis melakukan penebusan polis sehingga Avrist tidak dapat menyediakan likuiditas yang dibutuhkan.

Risiko Ekonomi, Hukum, Regulasi dan Perubahan Politik

Perubahan perundang-undangan dan peraturan yang meliputi namun tidak terbatas pada pasar modal, pasar uang,

perpajakan dan peraturan akuntansi serta perubahan politik akan mempengaruhi kinerja perusahaan asuransi.

MANFAAT ASURANSI TAMBAHAN (RIDER )

Asuransi Tambahan Kupon (Coupon Rider )

Sejumlah kupon akan dibayarkan pada ulang tahun polis saat anak mencapai usia 18 tahun. Apabila anak meninggal

sebelum mencapai usia 18 tahun, maka Perusahaan akan mengembalikan total premi asuransi tambahan yang telah

dibayarkan. Pemegang Polis dapat mengajukan penyerahan polis (surrender ) dan mendapatkan sejumlah nilai tunai

sesuai pada tabel nilai tunai yang telah ditetapkan. Minimal besarnya kupon adalah Rp 25.000.000.

Asuransi Tambahan Term Life untuk Pemegang Polis (Payor Term Rider )

Apabila Pemegang Polis meninggal dunia karena sebab apapun dalam masa pertanggungan, maka Perusahaan akan

membayarkan sejumlah manfaat sebesar uang pertanggungan asuransi tambahan ini. Minimal besarnya uang

pertanggungan adalah Rp 25.000.000.

Premi yang dibayarkan sudah memperhitungkan komponen biaya-biaya dan/atau komisi yang diberikan oleh Avrist

kepada Agen.

RISIKO

BIAYA
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AVRIST PRIMEGEN

PT AVRIST ASSURANCE

RINGKASAN INFORMASI PRODUK LAYANAN

Apabila Tertanggung meninggal dunia karena bunuh diri, baik dalam keadaan waras ataupun tidak, dalam jangka 

waktu 1 (satu) tahun sesudah Tanggal Dikeluarkannya Polis, atau tanggal pemulihan, yang mana yang kemudian,  

maka kewajiban Avrist hanya terbatas pada pengembalian Premi yang telah diterima oleh Avrist (tanpa tambahan 

bunga) kepada Pemilik Polis atau ahli waris Pemilik Polis yang sah menurut hukum (dalam hal Pemilik Polis telah 

meninggal) setelah dikurangi biaya atau hutang (jika ada).

PERSYARATAN

a. Mengisi dengan lengkap dan menandatangani SPAJ (Surat Pengajuan Asuransi Jiwa).

b. Melampirkan fotokopi Identitas Diri yang masih berlaku (e-KTP, Paspor) dan Akta Kelahiran untuk usia 0 - 17 tahun.

c. Menandatangani Ringkasan Produk dan Tabel Ilustrasi Avrist PrimeGen.

d. Berusia sesuai ketentuan produk.

e. Membayar premi sesuai ketentuan produk.

f. Memberikan data sesuai kondisi yang sebenarnya.

Kelalaian dalam menyediakan data yang sebenarnya akan menyebabkan hal sebagai berikut:

a. Pengembalian premi/pembatalan pertanggungan;

b. Penyesuaian nilai premi dan/atau Uang Pertanggungan;

c. Penolakan klaim.

TATA CARA

Pengajuan Permohonan Baru

Full Underwriting

Data peserta asuransi akan melalui proses full underwriting setelah mengajukan Surat Pengajuan Asuransi Jiwa.

Manfaat dari produk ini akan dapat dikurangi/dihilangkan apabila setelah melalui proses underwriting terdapat

agregasi limit pada masing-masing manfaat. Apabila kondisi kesehatan tidak memungkinkan untuk mendapatkan salah

satu manfaat, maka Perusahaan berhak memberlakukan premi tambahan (extra premi ) atau menghilangkan manfaat

tersebut.

PENYELESAIAN DAN PENGADUAN

Segala bentuk pelayanan atas produk ini, termasuk penyelesaian keluhan dan pengaduan nasabah, dapat diperoleh

dengan menghubungi Call Center Avrist di nomor 021-5789 8188 (Senin-Jumat, pukul 08.00 – 17.00 WIB)

PT AVRIST ASSURANCE

Kantor Pusat

World Trade Center II Lt.7 & 8

Jl. Jend. Sudirman Kav. 29-31, Jakarta 12920

Telp : 021 5789 8188 | Fax  : 021 2952 2454

Email: customer-service@avrist.com

Website: www.avrist.com

PENGECUALIAN

PERSYARATAN DAN TATA CARA
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RINGKASAN INFORMASI PRODUK LAYANAN

: Premi Dasar (Tahunan) :

: Total Premi (Bulanan) :

: Masa Pembayaran Premi :

: : Rupiah

Kupon
Payor Benefit 

Cancer

Payor Term 

Rider 
Coupon Rider

Nilai Tunai 

Dasar

Total Nilai 

Tunai

Nilai Tunai 

Coupon 

1 1        32.542.400                         -           373.963.200        25.000.000                           -                           -                         -                         -              28.766.400 

2 2        32.542.400                         -           345.196.800        25.000.000                           -                           -                         -                         -              57.532.800 

3 3        32.542.400                         -           316.430.400        25.000.000                           -                           -                         -                         -              86.299.200 

4 4        32.542.400                         -           287.664.000        25.000.000                           -                           -                         -                         -            115.065.600 

5 5        32.542.400                         -           258.897.600        25.000.000                           -                           -                         -                         -            143.832.000 

6 6        32.542.400                         -           230.131.200        25.000.000                           -                           -                         -                         -            172.598.400 

7 7        32.542.400                         -           201.364.800        25.000.000                           -                           -                         -                         -            201.364.800 

8 8        32.542.400                         -           172.598.400        25.000.000                           -                           -                         -                         -            230.131.200 

9 9        32.542.400                         -           143.832.000        25.000.000                           -                           -                         -                         -            258.897.600 

10 10        32.542.400                         -           115.065.600        25.000.000                           -                           -                         -                         -            287.664.000 

11 11        32.542.400                         -             86.299.200        25.000.000                           -                           -                         -                         -            316.430.400 

12 12        32.542.400                         -             57.532.800        25.000.000                           -                           -                         -                         -            345.196.800 

13 13        32.542.400                         -             28.766.400        25.000.000                           -                           -                         -                         -            373.963.200 

14 14        32.542.400                         -                             -          25.000.000 -                                                -                         -                         -            402.729.600 

15 15                        -                           -                             -          25.000.000                           -                           -                         -                         -            402.729.600 

16 16                        -                           -                             -          25.000.000                           -                           -                         -                         -            402.729.600 

17 17                        -                           -                             -          25.000.000                           -                           -                         -                         -            402.729.600 

18 18                        -          120.000.000                           -          25.000.000          100.000.000                         -                         -                         -            282.729.600 

19 19                        -          120.000.000                           -          25.000.000                           -                           -                         -                         -            162.729.600 

20 20                        -          120.000.000                           -          25.000.000                           -                           -                         -                         -              42.729.600 

21 21                        -          120.000.000                           -          25.000.000                           -                           -                         -                         -                              -   

-                                           -   

-                                           -   

47.116.734                              -   

103.318.138                            -   

-                                           -   

34.017.171                              -   

38.297.515                              -   

42.663.465                              -   

21.673.160                              -   

25.706.624                              -   

29.820.756                              -   

12.923.334                              -   

15.789.493                              -   

18.705.809                              -   

5.101.532                                -   

7.338.055                                -   

10.106.471                              -   

720.000                                   -   

1.685.400                                -   

3.142.254                                -   

Manfaat 

Kematian
Akumulasi 

Bonus 

Nilai Tunai 

Bonus

-                                           -   

Tahun 

Polis ke-
Usia

Premi 

Tahunan

Manfaat Hidup Manfaat Penyerahan Polis

Usia Masuk 1 tahun Hingga usia 15 tahun

Total Kupon Rp480.000.000 Mata Uang

Nama Tertanggung Abigail Rp32.542.500

Jenis Kelamin Perempuan Rp3.091.528

SIMULASI
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AVRIST PRIMEGEN

PT AVRIST ASSURANCE

RINGKASAN INFORMASI PRODUK LAYANAN

PT Avrist Assurance berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

Disclaimer (penting untuk dibaca):

1. Perusahaan dapat menolak permohonan produk Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku;

2. Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini dan berhak bertanya kepada pegawai Perusahaan

Asuransi atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.

INFORMASI TAMBAHAN

1. Informasi Nasabah

- Masa mempelajari polis selama 14 hari kalender dari tanggal Pemilik Polis menerima Polis.

- Masa tenggang (grace period) selama 31 hari sejak tanggal jatuh tempo. 

2. Proses Klaim

Proses Klaim Meninggal Dunia

Pengajuan klaim manfaat kematian harus dilengkapi dengan dokumen-dokumen pendukung sebagai berikut:

- Formulir klaim yang diisi dengan lengkap dan benar oleh orang yang mengajukan klaim;

- Formulir klaim yang diisi dengan lengkap dan benar oleh dokter yang merawat;

- Bukti kematian yang meliputi akta kematian, laporan medis, laporan kecelakaan lalu lintas, surat keterangan dari

kepolisian, dan/atau laporan otopsi (jika dilakukan) yang dikeluarkan oleh badan yang berwenang;

- Polis asli;

- Bukti identitas diri yang terbaru dan masih berlaku dari Tertanggung;

- Bukti identitas diri yang terbaru dan masih berlaku dari orang yang mengajukan klaim dan/atau Yang Ditunjuk; 

- Bukti hak untuk menerima manfaat kematian seperti akta kelahiran, kartu keluarga atau surat lain yang sah dan

memiliki kekuatan dalam membuktikan hak tersebut; dan

- Dokumen yang sudah disahkan oleh Notaris atau Negara untuk penunjukan ahli waris yang sah sesuai hukum yang

berlaku di Indonesia.

Proses Klaim Manfaat Hidup

Pengajuan klaim manfaat hidup harus dilengkapi dengan dokumen-dokumen pendukung sebagai berikut:

- Formulir yang diisi lengkap dan benar oleh orang yang mengajukan permohonan;

- Bukti identitas yang terbaru dan masih berlaku dari Pemilik Polis.

3. Perusahaan Asuransi wajib untuk menginformasikan segala perubahan atas manfaat, biaya, risiko, syarat dan

ketentuan Produk dan Layanan ini melalui surat atau melalui cara-cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan

yang berlaku. Pemberitahuan tersebut akan diinformasikan 30 hari sebelum efektif berlakunya perubahan

4. Informasi lain mengenai biaya,manfaat,dan risiko dapat diakses melalui website resmi perusahaan www.avrist.com
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