
Signature 
Income Series

Mendukung pertumbuhan dan 
kekuatan warisan Anda agar  
bertahan melintasi generasi





Warisan yang tak terhenti 
melintasi generasi

Perencanaan warisan juga harus mempertimbangkan gaya hidup Anda. Manulife Signature  

Income Series terdiri dari Signature Income (III) SGD dan Signature Income (II) - USD yang 

merupakan skema premi tunggal yang memastikan warisan Anda terus ada melampaui generasi 

Anda, sementara Anda menikmati kerja keras Anda.



Mitra yang dapat diandalkan secara finansial dan siap untuk membantu Anda
Kekuatan finansial kami tercermin dalam basis modal kami yang besar, peringkat finansial kami yang diberikan oleh lembaga 
pemeringkat independen, dan kinerja aset kami yang kuat.

Kekuatan Finansial:
S&P: AA-  |  Moody’s: A1  |  Fitch: AA-
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Didirikan sejak tahun

1887
Kantor pusat global di 

Toronto
Total Aset (CAD) 

$1,3 triliun 
di seluruh dunia  

(per November 2020)

30 juta
nasabah di seluruh dunia

(per November 2020)

Beroperasi di 

13 pasar  
di Asia

Didirikan di Singapura pada tahun 

1980

Diklasifikasikan oleh Monetary 
Authority of Singapore sebagai

Perusahaan  
asuransi tier 1^

199%
Capital Adequacy  Ratio (CAR) di 

Singapura sejak Desember 2019,  
yang melampaui persyaratan peraturan

^ Berdasarkan peraturan MAS, ‘Perusahaan asuransi tier 1’ adalah perusahaan asuransi yang didirikan di Singapura, yang memiliki total aset sedikitnya senilai $5 miliar atau 
yang setara dalam mata uang asing.

Perusahaan asuransi tepercaya di Asia sejak tahun 1987



Manfaat yang dirancang agar warisan Anda senantiasa mengalir

Satu kali pembayaran 
untuk seumur hidup 

Nikmati pertanggungan seumur hidup²  
untuk kematian dan penyakit terminal, 
hingga usia 120 tahun dengan pembayaran 
premi tunggal

Menerima Pembayaran 

Nikmati penghasilan bulanan dengan 
jaminan dan tanpa jaminan1 hingga usia 
120 tahun

Perubahan tertanggung3 

Miliki pilihan untuk mengubah tertanggung³ 
ke karyawan penting lainnya, atau ke 
generasi di masa depan 

Nilai tebus dengan 
jaminan sejak hari 1 

Sejak hari 1, polis Anda telah 
memiliki nilai tebus yang bernilai 
paling tidak 80% dari premi tunggal 
yang telah dibayarkan

Permohonan yang 
mudah Tanpa 
Pemeriksaan 
Kesehatan
Jaminan diterima tanpa 
pengajuan pertanyaan kesehatan



Pilihan fleksibel yang disesuaikan dengan kebutuhan warisan Anda

Pilih untuk mengakumulasikan pembayaran penghasilan 
bulanan untuk mendapatkan pengembalian yang lebih 
tinggi⁴

Pilih untuk membayarkan premi Anda dalam SGD 
atau USD, mana pun yang menguntungkan Anda

Pilih untuk menerima pendapatan bulanan¹ apakah 
dari bulan polis ke-37 atau ke-49



Satu skema untuk dua generasi

Orang tua Anak

Membayarkan premi satu kali untuk 
pertanggungan seumur hidup² untuk 
kematian dan penyakit terminal, serta 
penghasilan bulanan¹ hingga usia  
120 tahun, dimulai dari bulan polis  
ke-37 atau ke-49

Menerima pembayaran penghasilan 
bulanan rutin¹ untuk memenuhi kebutuhan 
perawatan kesehatan atau gaya hidup

Memiliki pilihan untuk mengakumulasikan 
pembayaran penghasilan bulanan1 untuk 
potensi pengembalian yang lebih tinggi⁴

Menerima santunan kematian 
yang dibayarkan sekaligus⁵ 
sebagai penerima tunjangan

dapat  
meninggalkan 

warisan selama...



Singh, berusia 40 tahun, membeli Signature Income (III) SGD untuk asuransi jiwanya sendiri. 
Ia telah memilih untuk menerima pembayaran penghasilan bulanan senilai S$3.002⁶ sejak bulan polis ke-37.

Usia Singh

Di usia 40, 
Singh

membayarkan  
premi tunggal 

dengan satu kali  
pembayaran senilai 

S$1.000,000

Pada usia 85, Singh wafat,
memberikan warisan bagi  
anak perempuannya, Leela

8540 43

Anak Perempuan
Leela

Secara total, Singh dan keluarganya akan  menerima S$2.570.545 
dari polis ini sebesar 2,6x premi tunggal yang telah dibayarkan

Nominal dalam ilustrasi dibulatkan ke nilai dolar yang paling mendekati. Diagram hanya digunakan untuk tujuan ilustrasi dan tidak dibuat untuk mengukur. Nilai dalam ilustrasi  
di atas didasarkan pada tingkat pengembalian investasi yang diperhitungkan sebesar 4,25% p.a. Berdasarkan tingkat pengembalian investasi yang diperhitungkan sebesar  
3,00% p.a., nilainya adalah: • Penghasilan bulanan Singh pada bulan polis ke-37 = S$1.939⁶ / Total penghasilan bulanan yang diterima Singh (hingga berusia 85) = S$977.256⁶  
• Leela menerima warisan senilai = S$1.053.467⁷ • Total manfaat yang diterima oleh Singh dan keluarganya senilai = S$2.030.723, sebesar 2,0x premi tunggal yang  
telah dibayarkan

Total pendapatan bulanan yang diterima oleh Singh  
(hingga usia 85 tahun) selama 42 tahun: S$1.513.008⁶

Leela menerima warisan senilai
S$1.057.537⁷

Di usia 43,
Singh

mulai menerima 
penghasilan  

bulanan senilai  
S$3.002⁶



Akhir tahun polis

20

30

40

Total 
penghasilan 
bulanan⁶
(Penghasilan bulanan 
dengan jaminan + 
Penghasilan bulanan 
tanpa jaminan

S$395.556 S$612.408S$1.051.822 S$1.053.961S$1.447.378
(1,4X premi tunggal yang 

telah dibayarkan)

S$1.666.369
(1,7X premi tunggal yang  

telah dibayarkan)

S$628.236 S$972.648S$1.052.699 S$1.055.868S$1.680.935
(1,7X premi tunggal yang 

telah dibayarkan)

S$2.028.516
(2,0X premi tunggal yang  

telah dibayarkan)

S$860.916 S$1.332.888S$1.053.283 S$1.057.138S$1.914.199
(1,9X premi tunggal yang  

telah dibayarkan)

S$2.390.026
(2,4X premi tunggal yang  

telah dibayarkan)

Santunan 
kematian⁵
(Santunan kematian 
dengan jaminan + 
Bonus klaim  
tanpa jaminan

Secara total,  
Singh dan keluarganya  
akan menerima:

Total  
penghasilan 
bulanan⁶
(Penghasilan bulanan 
dengan jaminan + 
Penghasilan bulanan 
tanpa jaminan)

Santunan 
kematian⁵
(Santunan kematian
dengan jaminan +
Bonus klaim
tanpa jaminan)

Secara total,  
Singh dan keluarganya 
akan menerima:

Berdasarkan tingkat pengembalian investasi yang 

diperhitungkan sebesar 3,00% p.a.

Berdasarkan tingkat pengembalian investasi yang 

diperhitungkan sebesar 4,25% p.a.

Santunan kematian

Nominal dalam ilustrasi dibulatkan ke nilai dolar yang paling mendekati



Akhir tahun polis

20

30

40

Total 
penghasilan 
bulanan⁶
(Penghasilan bulanan 
dengan jaminan + 
Penghasilan bulanan 
tanpa jaminan)

S$395.556 S$612.408S$860.010 S$930.455S$1.255.566
(1,3X premi tunggal yang  

telah dibayarkan)

S$1.542.863
(1,5X premi tunggal yang  

telah dibayarkan)

S$628.236 S$972.648S$897.838 S$1.012.690S$1.526.074
(1,5X premi tunggal yang  

telah dibayarkan)

S$1.985.338
(2,0X premi tunggal yang  

telah dibayarkan)

S$860.916 S$1.332.888S$912.004 S$1.043.487S$1.772.920
(1,8X premi tunggal yang  

telah dibayarkan)

S$2.376.375
(2,4X premi tunggal yang  

telah dibayarkan)

Tunjangan 
tebus⁸
(Nilai tebus 
dengan jaminan + 
bonus tebus tanpa 
jaminan)

Secara total,  
Singh dan keluarganya 
akan menerima:

Total 
penghasilan 
bulanan⁶
(Penghasilan bulanan 
dengan jaminan + 
Penghasilan bulanan 
tanpa jaminan)

Tunjangan 
tebus⁸
(Nilai tebus
dengan jaminan +
Bonus tebus
tanpa jaminan)

Secara total,  
Singh dan keluarganya 
akan menerima:

Berdasarkan tingkat pengembalian investasi yang 

diperhitungkan sebesar 3,00% p.a.

Berdasarkan tingkat pengembalian investasi yang 

diperhitungkan sebesar 4,25% p.a.

Nilai tebus

Nominal dalam ilustrasi dibulatkan ke nilai dolar yang paling mendekati



Membayarkan premi satu kali untuk 
pertanggungan seumur hidup² untuk 
kematian dan penyakit terminal,  
serta penghasilan bulanan¹ hingga  
usia 120 tahun, dimulai dari bulan polis 
ke-37 atau ke-49

Menerima pembayaran penghasilan 
bulanan rutin¹ untuk memenuhi 
kebutuhan perawatan kesehatan  
atau gaya hidup

Memiliki pilihan untuk 
mengakumulasikan pembayaran 
penghasilan bulanan1 untuk potensi 
pengembalian yang lebih tinggi⁴

Leluasa mengalihkan⁹ polis ke anak

Satu skema untuk bergenerasi-generasi

Dengan menerima pembayaran 
penghasilan bulanan¹ rutin, nasabah 
mendapatkan stabilitas finansial 
jangka panjang

Memiliki pilihan untuk 
mengakumulasikan pembayaran 
penghasilan bulanan1 untuk potensi 
pengembalian yang lebih tinggi⁴

leluasa 
mengalihkan⁹ 

polis ke...

Menerima santunan kematian 
yang dibayarkan sekaligus⁵ 
sebagai penerima tunjangan

dapat  
meninggalkan 

 warisan untuk...

Orang tua Anak
(perubahan tertanggung dari orang tua ke diri sendiri)

Cucu



Usia Tanoto
65

40

4440

85

Joanne menerima warisan senilai 
S$3.054.974¹⁰

Cucu
Joanne

Anak Perempuan
Usia Pauline

Pada usia 85, Pauline meninggal, 
memberikan warisan bagi  

anak perempuannya, Joanne

Tanoto, berusia 40 tahun, membeli Signature Income (III) SGD untuk asuransi jiwanya sendiri. 
Ia telah memilih untuk menerima pembayaran penghasilan bulanan senilai S$2.722⁶ sejak bulan polis ke-49.

Secara total, Tanoto dan keluarganya akan menerima 
S$5.210.798 dari polis ini sebesar 5,2x premi tunggal yang telah dibayarkan

Nominal dalam ilustrasi dibulatkan ke nilai dolar yang paling mendekati. Diagram hanya digunakan untuk tujuan ilustrasi dan tidak dibuat untuk mengukur. Nilai dalam ilustrasi  
di atas didasarkan pada tingkat pengembalian investasi yang diperhitungkan sebesar 4,25% p.a. Berdasarkan tingkat pengembalian investasi yang diperhitungkan sebesar  
3,00% p.a., nilainya adalah: • Penghasilan bulanan Tanoto pada bulan polis ke-49 = S$1.810⁶ / Total penghasilan bulanan yang Tanato terima (hingga usia 65 tahun) = S$456,120⁶  
• Penghasilan bulanan Pauline pada usia 40 = S$1.8106 / Total penghasilan bulanan yang Pauline terima (hingga usia 85 tahun) selama 45 tahun = S$977.400⁶  
• Joanne menerima warisan = S$1.972.288¹⁰ • Total tunjangan yang diterima oleh Tanoto dan keluarganya = S$3.405.808, sebesar 3.4x premi tunggal yang dibayarkan

Di usia 40,
Tanoto 

membayarkan  
satu kali premi 
tunggal senilai 
S$1.000.000

Di usia 44,
Tanoto

mulai menerima 
penghasilan  

bulanan senilai  
S$2.722⁶

Total penghasilan bulanan yang diterima oleh 
Tanoto (hingga usia 65 tahun)  
selama 21 tahun: S$685.944⁶

Pada usia 65 tahun, Tanoto mengalihkan polis  
kepada putrinya, Pauline, berusia 40 tahun, yang kemudian  

mengubah tertanggung dari Tanoto ke dirinya sendiri.  
Ia akan mulai menerima penghasilan bulanan senilai S$2.722⁶

Total penghasilan bulanan yang diterima oleh 
Pauline (hingga usia 85 tahun)  

selama 45 tahun: SS$1.469.880⁶



Catatan kaki produk
1. Signature Income Series termasuk Signature Income (II) - USD dan Signature Income (III) SGD. Signature Income Series memberikan penghasilan bulanan sejak bulan polis ke-37 atau bulan 

polis ke-49, hingga tertanggung mencapai usia 120 tahun atau hingga penghentian polis, mana pun yang lebih dulu. Setelah polis dimulai, jumlah penghasilan bulanan dan bulan polis kapan 
penghasilan bulanan pertama kali dibayarkan tidak dapat diubah.

2. Syarat dan ketentuan berlaku. Lihat Ringkasan Produk untuk definisi spesifik.

3. Pemilik polis dapat meminta untuk mengubah Tertanggung setelah 2 tahun sejak tanggal penerbitan polis dan harus memiliki kepentingan yang dapat diasuransikan pada tertanggung baru 
pada saat perubahan. Penerimaan tertanggung baru dilakukan atas kebijaksanaan tunggal dan mutlak Manulife dan akan bergantung pada insurabilitas Tertanggung baru ini, serta syarat 
dan ketentuan lainnya yang ditentukan Manulife dari waktu ke waktu. Untuk informasi selengkapnya, silakan lihat Kontrak Kebijakan.

4. Penghasilan bulanan dapat diakumulasikan oleh Manulife dengan suku bunga yang berlaku. Suku bunga dapat diubah oleh Manulife dengan pemberitahuan 30 hari sebelumnya kepada 
pemilik polis.

5. Jika tertanggung meninggal dunia sebelum usia 120 tahun, jumlah berikut ini akan dibayarkan secara sekaligus:
(a) 105% dari premi tunggal; dan
(b) Bonus klaim tanpa jaminan (jika ada),
dikurangi jumlah yang harus dibayarkan kepada kami.
Semua penghasilan bulanan tersisa untuk diakumulasikan dengan kami juga akan dibayarkan dengan bunga (jika ada).

Untuk Signature Income (III) SGD, kami tidak akan membayar santunan kematian jika:
(a) tertanggung meninggal karena kondisi yang telah ada sebelumnya dalam waktu satu tahun sejak tanggal penerbitan polis; atau
(b) tertanggung baru meninggal karena kondisi yang telah ada sebelumnya dalam waktu satu tahun sejak tanggal kami menerima dan menyetujui tertanggung baru.
Untuk informasi selengkapnya, lihat Ringkasan Produk.

6. Penghasilan bulanan terdiri dari penghasilan bulanan dengan jaminan dan tanpa jaminan. Penghasilan bulanan tanpa jaminan didasarkan pada tingkat pengembalian investasi yang sudah
diperhitungkan sebesar 4,25% atau 3,00% per tahun untuk dana partisipasi. Tunjangan aktual yang dapat dibayarkan dapat bervariasi sesuai dengan performa Dana Partisipasi Manulife di
masa mendatang.

7. Total santunan kematian senilai S$1.057.537 terdiri atas santunan kematian dengan jaminan senilai S$1.050.00 dan bonus klaim tanpa jaminan senilai S$7.537 yang dihitung berdasarkan
tingkat pengembalian investasi yang sudah diperhitungkan sebesar 4,25% p.a.. Berdasarkan tingkat pengembalian investasi yang diperhitungkan sebesar 3,00% p.a., total santunan
kematian senilai S$1.053.467 terdiri dari santunan kematian dengan jaminan senilai S$1.050.000 dan bonus klaim tanpa jaminan senilai S$3.467.



8. Jika tertanggung menebus polis sebelum usia 120 tahun, jumlah berikut ini akan dibayarkan secara sekaligus:
(a) nilai tebus dengan jaminan;
(b) bonus tebus tanpa jaminan (jika ada); dan
(c) tunjangan peningkat nilai tebus (jika ada),
dikurangi jumlah yang harus dibayarkan kepada kami.
Semua penghasilan bulanan tersisa untuk diakumulasikan dengan kami juga akan dibayarkan dengan bunga (jika ada). Tunjangan peningkat nilai tebus adalah tunjangan partisipasi bawaan
bagi Signature Income Series. Hal ini memastikan bahwa total nilai tebus paling tidak sebesar 80% dari premi tunggal.

9. Pengalihan kepemilikan polis melalui proses penunjukkan diperbolehkan kapan saja selama polis masih berlaku. Penerima polis harus berusia setidaknya 18 tahun.

10. Total santunan kematian senilai S$3.054.974 terdiri atas santunan kematian dengan jaminan senilai S$1.050.00 dan bonus klaim tanpa jaminan senilai S$2.004.974 yang dihitung
berdasarkan tingkat pengembalian investasi yang sudah diperhitungkan sebesar 4,25% p.a.. Berdasarkan tingkat pengembalian investasi yang diperhitungkan sebesar 3,00% p.a.,
total santunan kematian senilai S$1.972.288 terdiri dari santunan kematian dengan jaminan senilai S$1.050.000 dan bonus klaim tanpa jaminan senilai S$922.288.

Catatan Penting
Signature Income (III) SGD dan Signature Income (II) - USD dijamin oleh Manulife (Singapore) Pte. Ltd. (No. Reg. 198002116D). Iklan ini belum ditinjau oleh Monetary Authority of Singapore. 
Membeli polis asuransi jiwa adalah komitmen jangka panjang. Anda akan mengalami tingkat kerugian yang tinggi jika menghentikan polis lebih awal, dan nilai tebus polis (jika ada) mungkin tidak 
ada atau lebih kecil dari total premi yang dibayarkan. 

Brosur ini hanya menyediakan informasi dan tidak mempertimbangkan tujuan investasi, kondisi finansial, atau kebutuhan khusus Anda. Ini bukan kontrak asuransi dan tidak dimaksudkan 
sebagai penawaran atau rekomendasi untuk membeli skema. Syarat dan ketentuan lengkap, rincian dan pengecualian produk asuransi yang disebutkan dapat dilihat di kontrak polis.  
Jika ada perbedaan antara versi Bahasa Inggris, Bahasa Tiongkok dan Bahasa Indonesia dalam brosur ini, maka versi Bahasa Inggris yang akan berlaku. 

Polis ini dilindungi oleh Skema Perlindungan Pemilik Polis, yang dikelola oleh Singapore Deposit Insurance Corporation (SDIC). Pertanggungan untuk polis Anda bersifat otomatis dan Anda tidak 
perlu melakukan tindakan lebih lanjut. Untuk informasi selengkapnya tentang jenis tunjangan yang ditanggung dalam skema serta batasan pertanggungan, jika ada, silakan hubungi kami atau 
kunjungi situs web LIA atau SDIC (www.lia.org.sg atau www.sdic.org.sg).

Sebaiknya Anda meminta saran dari Konsultan Finansial Manulife atau Distributor yang Ditetapkan Manulife, atau kunjungi Cabang DBS/POSB, sebelum berkomitmen untuk membeli polis.

Semua informasi ini benar sesuai keadaan pada 13 Desember 2021.



Warisan yang dapat diandalkan dimulai dengan skema yang tepat.
 
Kami senang membantu Anda.

Hubungi kami sekarang di (65) 6833 8188 atau kunjungi manulife.com.sg/signatureincome


