
Signature Indexed 
Universal Life

Sebuah langkah awal untuk 
mengakumulasikan kekayaan, 
dengan memanfaatkan
Rekening Indeks





Mengumpulkan dan mengakumulasikan kekayaan bukanlah pekerjaan mudah. Dan jauh lebih sulit 

adalah tugas untuk melindungi, mengembangkan, dan mewarisinya ke generasi selanjutnya. Ini 

adalah sebuah visi yang ingin kami berikan melalui Signature Indexed Universal Life. Dengan 

mengalokasikan premi ke Akun Tetap dan Indeks, Anda akan mendapatkan potensi imbal hasil 

lebih besar, sekaligus terlindungi dari fluktuasi pasar. Bangun warisan Anda sekarang dengan 

polis asuransi lengkap ini.

Lindungi apa yang 
telah Anda bangun.



Mitra yang sehat secara finansial dan senantiasa hadir untuk Anda
Kekuatan keuangan kami tercermin dalam basis modal kami yang besar, peringkat keuangan kami yang dinilai oleh 

lembaga pemeringkat independen, dan kinerja aset kami yang kuat.

Peringkat Kemampuan Pembayaran Klaim:
S&P: AA-  |  Moody’s: A1  |  Fitch: AA-
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Didirikan sejak

1887
Kantor pusat global di 

Toronto

Total aset 

CAD $1.1 triliun 
di seluruh dunia

(per 31 Desember 2018)

28 juta
nasabah di seluruh dunia
(per 31 Desember 2018)

Perusahaan asuransi tepercaya di Asia sejak 1897

Beroperasi di 

12 pasar 
di Asia

Didirikan di 
Singapura pada tahun 

1980

Diklasifikasikan oleh Monetary
Authority of Singapore sebagai 

Perusahaan
asuransi Tier 1^

293%
Rasio Kecukupan Modal 

(Capital Adequacy Ratio/CAR) 
di Singapura per Desember 2017, 

yang melampaui persyaratan
yang ditetapkan

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



Ikhtisar fitur-fitur kunci:

Tanggungan seumur hidup1
Tinggalkan warisan untuk anak-cucu Anda

Perlindungan terhadap polis Anda
Nilai Penyerahan Minimal menjamin nilai kas Anda 

tumbuh 2% per tahun terlepas dari kondisi pasar3

Kesempatan imbal hasil lebih tinggi
Dapatkan potensi imbal hasil lebih tinggi2                   

dari Akun Indeks yang terikat dengan indeks 

internasional terkemuka

Beradaptasi dengan perubahan 
dan fluktuasi pasar
• Pembayaran premi yang fleksibel4 

• Tersedia pilihan untuk mengubah tertanggung5 

di masa depan



Perencanaan Warisan
Wariskan harta Anda sesuai keinginan

Keberlanjutan Usaha
Lindungi karyawan Anda

Warisan terbaik untuk anak-cucu dan bisnis Anda.
Signature Indexed Universal Life membantu Anda untuk merencanakan semua kebutuhan Anda terkait:

Likuiditas Properti
Membantu Anda membagi properti Anda 

secara merata





Inilah cara kerja Signature Indexed Universal Life:

Premi
01

Premi Bersih
02

Nilai Polis
03

Biaya lebih murah

Didepositkan ke dalam

Belum termasuk biaya polis

Catatan: Alokasi pada Akun Tetap dan Indeks ditentukan sebelumnya oleh Manulife.

Akun Tetap

30% 70% 
Akun Indeks• Jaminan tingkat suku bunga minimal 2% per 

tahun
• Nikmati bonus loyalitas   

– Tahun 11 hingga 20: 0,20 % per tahun
 – Tahun 21 dan seterusnya: 0,25% per tahun

• Bunga didasarkan pada indeks acuan
• Tergantung pada batas bawah dan batas atas 

yang ditetapkan Manulife



Stabilitas dan keamanan meski pasar berfluktuasi.



Contoh: 
nilai Indeks dan Kredit

Ini merupakan contoh hipotesis untuk tujuan ilustrasi saja. Performa masa lalu bukanlah jaminan untuk hasil di masa mendatang. Hal ini tidak 
mencerminkan performa nilai rekening aktual. Bagan ini tidak mempertimbangkan beban polis yang dipotong bagaimana pun performa polisnya.
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PERUBAHAN DALAM INDEKS TINGKAT KREDIT HIPOTESIS

CAP adalah nilai 
kredit maksimum 
yang akan berlaku 
pada Akun Indeks, 
yang perubahannya 
ditentukan oleh 
Manulife.

CAP adalah nilai 
kredit minimum 
yang akan berlaku 
pada Akun Indeks.

CAP

FLOOR



Tn. Lee, 50 tahun, ingin mewarisi kekayaannya secara adil kepada anaknya sambil memastikan bahwa ia memiliki dana pensiun yang cukup. 

Ia membayar premi tunggal sebesar US$2 juta untuk pertanggungan kematian sebesar US$6 juta dalam Signature Indexed Universal Life.

Skema Warisan

Tingkatkan kekayaan Anda dan distribusikan sesuai dengan keinginan Anda

Ilustrasi



Skenario 1 Tanpa Signature Indexed Universal Life

Saya ingin mewarisi 
masing-masing sebesar US$3 juta 

kepada 2 orang anak.

Tn. Lee, 50, 
dengan aset sebesar 

US$10 juta

US$6 juta 
secara sukarela kepada anak

US$4 juta 
untuk pensiun

Anak 1 
mendapatkan US$3 juta

Anak 2 
mendapatkan US$3 juta

Tn. Lee, 50, 
dengan aset sebesar 

US$10 juta

Dana pensiun Tn. Lee naik dua kali lipat dari US$4 juta menjadi US$8 juta. 
Ia juga bisa memilih untuk mewarisi lebih besar kepada anaknya atau penerima 
manfaat yang dituju jika tidak dihabiskan.

Pembayaran US$6 juta dari 
Signature Indexed Universal Life

Skenario 2 Dengan Signature Indexed Universal Life
Nilai propertinya meningkat menjadi US$14 juta. Jika memiliki dana pensiun yang lebih besar, nilai properti Tn. Lee untuk skema warisan juga meningkat.

Anak 1 
mendapatkan US$3 juta

Anak 2 
mendapatkan US$3 juta

• Membeli Signature Indexed Universal Life
• Premi Tunggal: US$2 juta
• Pertanggungan kematian: US$6 juta

Saya ingin memiliki 
dana pensiun yang 

lebih besar.



Catatan kaki produk

Tunjangan aktual yang dapat dibayarkan serta pertanggungan tidak dijamin dan tergantung kepada tingkat kredit aktual (sesuai dengan tingkat kredit minimum dengan jaminan) untuk Rekening 
Tetap dan Rekening Indeks Anda, beban aktual (sesuai dengan beban maksimum) juga jumlah premi tambahan yang dibayar, penarikan sebagian yang dilakukan dan pinjaman yang diambil.

1. Santunan kematian adalah jumlah pertanggungan polis atau nilai polis pada tanggal kematian, berdasarkan nilai yang tertinggi, dikurangi utang polis yang belum dibayarkan. Pertanggungan 
penyakit terminal hingga usia 99 tahun.

2. Nilai kredit untuk Rekening Indeks dihitung berdasarkan perubahan performa indeks dasar, tidak termasuk dividen, sesuai dengan tingkat atas dan bawah masing-masing.

3. Beban polis akan dipotong dari Nilai Tebus Minimum. Kami akan membayar Nilai Tebus Minimum pada saat penebusan seluruhnya jika nilainya lebih tinggi dibandingkan Nilai Polis setelah 
dipotong Beban Penebusan.

4. Anda dapat membayar premi dalam jumlah berapa pun dan kapan pun sebelum usia 100 tahun, dengan batas maksimum yang kami tentukan. Jika Anda memiliki nilai kas dalam polis, 
Anda dapat melewati pembayaran premi atau menghentikan pembayaran sepenuhnya. Anda mungkin perlu membayar premi tambahan jika bunga aktual yang kami bayarkan kepada 
Anda lebih rendah daripada yang ditunjukkan, jika Anda mengambil pinjaman, jika Anda melakukan penarikan atau biaya aktual lebih tinggi. Jumlah aktual dan frekuensi pembayaran 
premi akan memengaruhi nilai polis dan kemungkinan juga santunan kematian dan berapa lama polis itu diberlakukan.

5. Diizinkan dua tahun setelah tanggal kami menerbitkan polis untuk Anda. Kami akan memutuskan apakah akan menyetujui tertanggung baru dan itu akan tergantung pada apakah kami 
dapat mengasuransikan tertanggung baru ini dan pada syarat dan ketentuan lainnya yang akan kami tentukan. Biaya Asuransi akan didasarkan pada usia, jenis kelamin, negara tempat 
tinggal tertanggung baru, kelas penjaminan dan tarif lainnya. Untuk informasi selengkapnya, lihat kontrak polis.

Catatan Penting

Signature Indexed Universal Life adalah produk penjamin warisan oleh Manulife (Singapore) Pte. Ltd. (Reg. No. 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. Sebaiknya 
Anda meminta saran dari Manulife Financial Consultant atau Distributor yang Ditetapkan Manulife sebelum membuat komitmen untuk membeli polis. Brosur ini juga tersedia dalam Bahasa 
Cina & Bahasa Indonesia. Jika ada perbedaan antara versi bahasa Inggris, Cina & Indonesia, maka versi bahasa Inggris yang akan berlaku. Kebijakan ini dilindungi oleh Skema Perlindungan 
Pemilik Polis yang dikelola oleh Singapore Deposit Insurance Corporation (SDIC). Pertanggungan untuk polis Anda bersifat otomatis dan tidak diperlukan tindakan lebih lanjut dari Anda. 
Untuk informasi selengkapnya tentang jenis manfaat yang ditanggung dalam skema ini serta batasan tanggungan, jika berlaku, silakan hubungi kami atau kunjungi situs web LIA atau SDIC 
(www.lia.org.sg atau www.sdic.org.sg).

Informasi ini benar sesuai keadaan pada tanggal 1 September 2019.

http://www.lia.org.sg
http://www.sdic.org.sg




Perlindungan, stabilitas, 
dan pertumbuhan dimulai di sini.

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


