
Signature 
Indexed  
Universal 
Life Select (II)
Kendalikan warisan Anda 
dengan dunia yang sarat 
peluang, manfaatkan 
Rekening Indeks dengan  
opsi yang fleksibel

Anda sebaiknya mempertahankan dan 
menumbuhkan akumulasi kekayaan 
Anda untuk generasi yang akan datang. 
Signature Indexed Universal Life Select 
(II) memungkinkan Anda mengendalikan 
warisan, dengan keuntungan potensi 
pengembalian yang lebih tinggi melalui 
Rekening Indeks, sekaligus membatasi 
eksposur Anda terhadap risiko pasar. 
 
Dengan paket ini, Anda bebas 
mengalokasikan premi sesuai 
pilihan Anda.

Pertanggungan seumur 
hidup¹

Tinggalkan warisan untuk 
mereka yang Anda cintai

Perlindungan lebih lanjut 
dari volatilitas pasar

Opsi Penyebaran Premi Otomatis 
memungkinkan Anda menyebarkan 
premi yang dialokasikan ke Rekening 
Indeks, untuk membuat segmen 
selama12bulan dan memperoleh 
pengembalian yang lebih stabil3

Opsi fleksibel untuk 
perubahan hidup

• Pembayaran premi yang   
  fleksibel5

• Alokasi premi yang fleksibel  
  ke beberapa rekening berbeda  
  dan subrekening indeks

• Pilihan untuk mengubah hidup  
  tertanggung6

• Opsi untuk menyeimbangkan  
  dan/atau mengalokasikan  
  ulang7 nilai antara rekening  
  dan subrekening

Melindungi polis Anda

Terlepas dari kondisi pasar, Nilai 
Tebus Minimum2 ditentukan 
menggunakan suku bunga tetap 
sebesar 2,00% per tahun, akan 
dibayarkan saat penebusan 
seluruhnya jika ini lebih tinggi 
dari Nilai Polis dikurangi Biaya 
Penebusan

Peluang untuk 
pengembalian yang lebih 
tinggi

Dapatkan potensi pengembalian 
yang lebih tinggi3 melalui 
Rekening Indeks yang terkait 
dengan indeks yang diakui 
secara internasional. Opsi untuk 
memilih Subrekening Indeks 
Performa4 untuk pengali 115% 
pada potensi pengembalian
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Didirikan sejak 
tahun 1887

Kantor pusat global 
di Toronto

33 juta nasabah di seluruh dunia 
(per Desember 2021)

Perusahaan asuransi tepercaya 
di Asia sejak tahun 1897

Beroperasi di 
13 pasar di Asia

Didirikan di Singapura 
pada tahun 1899

Diklasifikasikan oleh Monetary 
Authority of Singapore sebagai 
Perusahaan asuransi Tier 1^

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

Mitra andal secara 
finansial yang 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-



Perencanaan Warisan
Mendistribusikan kekayaan Anda sesuai keinginan Anda

Likuiditas Kepemilikan
Membantu Anda membagi harta Anda secara adil

Keberlangsungan bisnis
Lindungi karyawan Anda yang paling berharga

Warisan yang dapat 
diandalkan untuk 
generasi berikutnya 
dan bisnis Anda

Signature Indexed Universal 
Life Select (II) membantu Anda 
membuat rencana ke depan untuk 
kebutuhan Anda:



 

 

 

Rekening Tetap

Diagram di atas memberikan ilustrasi singkat tentang cara penghitungan Signature Indexed Universal Life Select (II).
Silakan lihat Ringkasan Produk untuk detailnya.

Bagaimana Nilai Polis Signature Indexed Universal Life Select (II) dihitung:

Lebih sedikit biaya polis

Lebih sedikit biaya premi

Disetorkan ke 

• Tingkat kredit didasarkan pada indeks yang mendasarinya
• Tunduk pada tarif dasar dan batas atas yang ditentukan oleh Manulife
• Nikmati jaminan bonus loyalitas sebesar 0,35% per tahun sejak tahun polis  
   11 dan seterusnya

Premi Premi Bersih

Nilai Polis 03

Subrekening Indeks

• Tingkat kredit didasarkan  
 pada indeks dasar
• Tunduk pada tarif dasar dan  
 batas atas yang ditentukan  
 oleh Manulife

Subrekening Indeks Performa⁴

• Tingkat kredit didasarkan pada  
 indeks dasar
• Tunduk pada tarif dasar dan batas  
 atas yang ditentukan oleh Manulife
• Potensi pengembalian dikalikan  
   dengan Pengali Kinerja sebesar 115% 

Rekening Indeks
• Tingkat kredit minimum  
 yang dijamin 2% per  
 tahun
• Nikmati jaminan bonus  
 loyalitas sebesar 0,35%  
 per tahun sejak tahun  
 polis 11 dan seterusnya

01 02

5 langkah untuk mengembangkan kekayaan Anda dengan Signature Indexed 
Universal Life Select (II) 

Tahap 1: Tahap 2: Tahap 3: Tahap 4: Tahap 5:

Pilih Nilai 
Pertanggungan 
yang Anda 
inginkan

(Mulai dari 
US$500.000)

US$

Tentukan 
Jangka Waktu 
Pembayaran 
Premi pilihan 
Anda

    Pembayaran satu    
    kali

    Pembayaran       
    terjadwal 

Pilih Alokasi 
Premi Bersih 
pilihan Anda

(FA mengacu pada 
Rekening Tetap 
sementara IA mengacu 
pada Rekening Indeks)

    FA: 0%, IA: 100%
    
    FA: 25%, IA: 75%
    
    FA: 50%, IA: 50%
    
    FA: 75%, IA: 25%
    
    FA: 100%, IA: 0%

Pilih Komposisi 
Rekening Indeks 
pilihan Anda 
untuk:

    100% ke dalam  
    Subrekening Indeks  
    Performa S&P  
    5004

    100% ke dalam  
    Subrekening  
    Indeks S&P 500

    60% ke dalam    
    Subrekening Indeks  
    S&P 500 & 40% ke  
    dalam Subrekening  
    Indeks Hang Seng

Memilih 
Penyebaran 
Premi Otomatis 
(APS)?

    Ya. Premi bersih    
    yang dialokasikan    
    ke IA akan dibagi    
    menjadi 12 segmen    
    selama 12 bulan  
    kedepan di  
    Subrekening Indeks 
    yang dipilih

    Tidak. Premi bersih 
    yang dialokasikan 
    ke IA akan masuk  
    ke 1 segmen di   
    Subrekening Indeks  
    yang dipilih
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Contoh hipotesis: Pengembalian Indeks dan Tingkat Kredit Subrekening Indeks

Stabilitas dan keamanan bahkan ketika pasar berfluktuasi

Cap adalah tingkat kredit 
maksimum yang akan 
berlaku untuk Subrekening 
Indeks,dapat diubah oleh 
Manulife. 

Floor (Dasar) adalah tarif 
kredit minimum yang akan 
berlaku untuk Subrekening 
Indeks. 

Ini adalah contoh hipotetis untuk tujuan ilustrasi semata. Kinerja masa lalu bukanlah jaminan hasil di masa mendatang. 
Hal ini tidak mencerminkan kinerja nilai rekening yang sebenarnya. Bagan ini tidak memperhitungkan biaya polis yang 
dipotong terlepas dari kinerja polis.

• PERUBAHAN BERBOBOT DALAM 

   INDEKS

• TINGKAT KREDIT HIPOTESIS

Perencanaan Warisan untuk meningkatkan kekayaan Anda dan mendistribusikannya 
sesuai keinginan Anda

Bapak Teo, usia 50 tahun, ingin mewariskan kekayaannya secara adil kepada anak-anaknya sekaligus 
memastikan ia memiliki dana pensiun yang memadai. Ia membayar premi tunggal sebesar US$6 juta untuk 
pertanggungan kematian sebesar US$20 juta berdasarkan Signature Indexed Universal Life Select (II).

Skenario 1:  
Tanpa Signature Indexed 
Universal Life Select (II)

Skenario 2:  
Dengan Signature Indexed 
Universal Life Select (II)

US$20 juta 
berdasarkan wasiat 

untuk anak-anak

Membayar premi 
tunggal sebesar US$6  

juta untuk 
pertanggungan kematian 

sebesar US$20 juta 

US$14 juta 
untuk pensiun

US$28 juta 
untuk pensiun   

Total aset: US$34 juta Total Kepemilikan: US$48 juta

US$20 juta 
pembayaran dari 
Signature Indexed 

Universal Life 
Select (II)

Anak 2 menerima 
US$10 juta

Anak 2 menerima 
US$10 juta

Anak 1 menerima 
US$10 juta

Anak 1 menerima 
US$10 juta

Cap

Floor



manulife.com.sg/SignatureIndexedUniversalLifeSelect +65 6833 8188

Catatan kaki
Pembayaran manfaat aktual dan pertanggungan tidak dijamin dan tergantung pada tingkat kredit aktual (berdasarkan tingkat kredit 
minimum yang dijamin) yang berlaku untuk Rekening Tetap dan Rekening Indeks polis Anda, biaya polis aktual (berdasarkan biaya 
polis maksimum) serta jumlah premi tambahan yang dibayarkan, penarikan sebagian yang dilakukan dan pinjaman yang diambil.

1. Santuan kematian adalah nilai nominal polis atau nilai polis pada tanggal kematian, tergantung mana yang lebih tinggi,  
 dikurangi utang polis yang belum dibayar. Pertanggungan penyakit terminal hingga usia 99 tahun.

2. Nilai Tebus Minimum ditentukan menggunakan tarif tetap sebesar 2,00% setiap tahun, dan dihitung setelah dikurangi biaya 
 polis dan Biaya Penebusan yang berlaku.

3. Tingkat kredit untuk Rekening Indeks dihitung berdasarkan kinerja point-to-point dari indeks yang mendasarinya, tidak  
 termasuk dividen, berdasarkan tingkat floor dan cap yang ditentukan oleh Manulife, dikalikan dengan Pengali Kinerja sebesar  
 115 % (hanya berlaku untuk Subrekening Indeks Performa), ditambah dengan jaminan bonus loyalitas (jika ada).

4. Biaya Kinerja Bulanan sebesar 1% per tahun akan berlaku untuk polis berdasarkan nilai di Subrekening Indeks Performa.

5. Anda dapat membayar premi dalam jumlah berapa pun, kapan pun sebelum usia 100 tahun, dalam batas maksimum yang  
 kami tetapkan. Jika Anda memiliki cukup nilai tunai dalam polis, Anda dapat melewati pembayaran premi atau menghentikan  
 pembayaran premi seluruhnya. Anda mungkin perlu membayar premi tambahan jika bunga aktual yang kami bayarkan kepada 
 Anda lebih rendah dibandingkan dengan ilustrasi, jika Anda mengambil pinjaman, atau jika Anda melakukan penarikan atau biaya 
 polis aktual meningkat. Jumlah aktual dan frekuensi pembayaran premi akan memengaruhi nilai polis dan mungkin manfaat 
 kematian serta berapa lama polis tersebut berlaku.

6. Diperbolehkan dua tahun setelah tanggal kami menerbitkan polis untuk Anda. Kami akan memutuskan apakah akan menerima  
 tertanggung baru ini dan akan tergantung pada apakah kami dapat mengasuransikan tertanggung baru ini dan pada syarat dan 
 ketentuan lain yang dapat kami putuskan. Biaya polis akan didasarkan pada usia, jenis kelamin, negara tempat tinggal tertanggung 
 yang baru, kelas penjaminan dan penilaian lainnya. Untuk informasi selengkapnya, silakan lihat kontrak polis.

7. Diizinkan dua tahun setelah tanggal kami mengeluarkan polis untuk Anda dan sebelum usia 100 tahun. Setiap permintaan 
 Realokasi Rekening harus terpisah paling tidak 2 tahun. Anda juga dapat mengubah Alokasi Premi Bersih dan/atau Komposisi 
 Rekening Indeks, berdasarkan persetujuan kami. Untuk informasi selengkapnya, silakan lihat kontrak polis.

Penafian Indeks
Indeks Hang Seng
Silakan baca Ringkasan Produk untuk Penafian Indeks.

Indeks Harga Saham Gabungan 500 Standard & Poor
Indeks S&P 500 adalah produk dari S&P Dow Jones Indices LLC atau afiliasinya (“SPDJI”), dan telah dilisensikan untuk digunakan 
oleh Manulife (Singapura) Pte. Ltd. S&P®, S&P 500®, US 500, 500, iBoxx®, iTraxx® dan CDX® adalah merek dagang dari S&P 
Global, Inc. atau afiliasinya (“S&P”); Dow Jones® adalah merek dagang terdaftar dari Dow Jones Trademark Holdings LLC (“Dow 
Jones”); dan merek dagang ini telah dilisensikan untuk digunakan oleh SPDJI dan disublisensikan untuk tujuan tertentu oleh 
Manulife (Singapore) Pte. Ltd. Signature Indexed Universal Life Select (II) tidak disponsori, didukung, dijual atau dipromosikan 
oleh SPDJI, Dow Jones, S&P, afiliasinya masing-masing, dan tidak satu pun dari pihak tersebut membuat pernyataan apa 
pun mengenai kelayakan berinvestasi dalam produk(-produk) tersebut mereka juga tidak bertanggung jawab atas kesalahan, 
kelalaian, atau gangguan apa pun dari Indeks S&P 500.

Catatan Penting 
Signature Indexed Universal Life Select (II) dijamin 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. Mungkin ada biaya tinggi jika 
Anda mengakhiri polis lebih awal, dan nilai tebus polis Anda (jika ada) mungkin nol atau kurang dari total premi yang dibayarkan.

Brosur ini hanya untuk menyediakan informasi dan tidak mempertimbangkan tujuan investasi, situasi keuangan, atau kebutuhan 
spesifik Anda. Ini bukan merupakan kontrak asuransi dan tidak dimaksudkan sebagai penawaran atau rekomendasi untuk membeli 
paket tersebut. Anda dapat menemukan syarat dan ketentuan lengkap, detail, dan pengecualian untuk produk asuransi tersebut 
dalam kontrak polis. Brosur ini juga tersedia dalam Bahasa Mandarin & Bahasa Indonesia. Jika ada perbedaan antara versi Bahasa 
Inggris, Mandarin & Bahasa Indonesia, 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 Ditunjuk oleh kami, sebelum membuat 
komitmen untuk membeli polis.

Informasi adalah benar sesuai keadaan pada 08 Januari 2023.


