Signature Life Series
Warisan Anda, terjaga untuk generasi yang akan datang

Mitra tepercaya Anda
untuk mengembangkan dan
melindungi warisan Anda.

Sepanjang hidup, Anda telah bekerja keras untuk
memastikan masa depan keluarga Anda dijaga
dengan baik. Ketika menjalankan bisnis, Anda bekerja
keras untuk melindungi aset yang paling penting.
Mengasuransikan bisnis untuk berjaga-jaga bila
karyawan Anda tidak lagi ada, berarti melindungi
warisan Anda.
Didesain untuk mendukung kebutuhan warisan Anda,
Signature Life Series terdiri dari Signature Life USD dan Signature Life (II) SGD, yang keduanya
menjamin pertanggungan seumur hidup¹ dan
nilai tunai mulai hari pertama, semua hanya dengan
premi tunggal. Hal ini juga dapat digunakan untuk
memastikan keberlanjutan bisnis.
Dengan keahlian kami dan pijakan yang kuat dalam
bisnis, Anda tahu Anda dapat mempercayakan
kepada kami untuk memastikan uang Anda terus
bertambah banyak dan melindungi warisan Anda.

Mitra yang dapat

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.

diandalkan secara
finansial dan siap

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

untuk membantu Anda
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Perusahaan asuransi tepercaya di Asia
sejak tahun 1897
Beroperasi di
13 pasar Asia

Didirikan di
Singapura
tahun 1980

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

199% Capital Adequacy Ratio
(CAR) di Singapura per
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.

Sekilas tentang
manfaat utama:

Satu kali pembayaran untuk
seumur hidup
Pembayaran premi tunggal untuk pertanggungan
kematian dan penyakit terminal seumur hidup¹.

Pilihan mata uang yang Anda inginkan
Secara leluasa memilih untuk membayar premi dalam
mata uang Dolar Singapura atau Dolar AS.

Nilai tunai dengan jaminan dari
hari pertama
Polis Anda memiliki nilai tunai setara dengan paling
tidak 80% premi tunggal Anda dibayarkan di hari 1.

Tingkatkan nilai properti Anda dengan
pertanggungan asuransi jiwa seumur
hidup dengan jaminan¹
Memberikan jaminan yang pantas bagi keluarga Anda.

Pemilihan tarif premi menunjukkan
kelas negara atau risiko Anda
Nikmati premi yang lebih rendah jika Anda memenuhi
syarat untuk kelas negara atau risiko yang lebih baik.

Perubahan tertanggung³
(Hanya untuk polis perusahaan)
Leluasa memilih untuk mengubah tertanggung ke
karyawan penting lainnya.

Situasi Anda saat ini
Dengan uang tunai S$2 juta di tangan, Anda ingin meninggalkan warisan
untuk anak Anda ketika Anda tak lagi bersama mereka. Di saat yang sama,
Anda ingin menikmati masa pensiun yang nyaman dengan harta hasil jerih
payah Anda.

Signature Life Series
untuk Perencanaan
Warisan

Hal yang dapat Anda lakukan
Membeli Signature Life (II) SGD dengan premi sebesar S$1 juta untuk jumlah
perlindungan minimum sebesar S$2,9 juta², dengan anak Anda sebagai
penerima manfaat.
Properti Anda kini meningkat menjadi S$2,9 juta untuk anak Anda dan sisa
S$1 juta dapat Anda simpan sebagai dana untuk masa pensiun nyaman yang
Anda inginkan.

Skenario 1: Tanpa Signature Life(II) SGD

Uang Tunai
S$1 Juta

Anak
S$1 Juta dalam bentuk
properti untuk anak Anda

Simpanan
S$1 Juta

Diri Sendiri
S$1 Juta untuk pensiun

S$2 Juta
total properti

Skenario 2: Dengan Signature Life(II) SGD

Uang Tunai
S$1 Juta

Simpanan
S$1 Juta

S$1 Juta
untuk membeli polis
Signature Life (II) SGD
yang menanggung Anda
hingga usia 120 tahun
untuk Kematian dan
Penyakit Terminal

Anak
Jumlah perlindungan minimum²
hingga usia 85 tahun adalah
S$2,9 Juta yang bisa menjadi
properti anak Anda

S$3,9 Juta
dalam
total properti

Diri Sendiri
S$1 Juta untuk pensiun

Dengan jumlah perlindungan dari Signature Life (II) SGD, warisan Anda ditingkatkan, dan Anda akan terus menikmati
rencana pensiun Anda. Ilustrasi di atas berdasarkan pada pria berusia 50 tahun (per hari ulang tahun yang terakhir)
di Singapura yang bukan perokok dan kelas risiko standar. Nilai di atas berdasarkan pada nilai yang dibulatkan hanya
untuk tujuan ilustrasi.

Situasi Anda saat ini
Sebagai pemilik bisnis, Anda memiliki karyawan utama seperti Andrew, yang
memegang kontak bisnis yang penting. Jika sesuatu terjadi pada Andrew,
bisnis dapat terkena dampaknya. Selain itu, Anda juga akan memerlukan
waktu untuk mencari pengganti yang sesuai.

Signature Life Series
untuk Keberlanjutan Bisnis

Hal yang dapat Anda lakukan
Membeli Signature Life - USD sebagai polis perusahaan dengan premi sebesar
US$4,8 juta untuk jumlah perlindungan minimum US$20 juta², dengan Andrew
sebagai tertanggung. Jumlah ini akan membantu menutupi kerugian bisnis jika
terjadi sesutau yang tidak diinginkan.
Ketika Andrew pensiun, Anda memiliki kebebasan untuk mengubah tertanggung³
pada polis ke karyawa utama lainnya yang akan menggantikan posisi Andrew.

Skenario
Andrew
Signature Life - USD yang dibeli oleh
perusahaan senilai US$4,8 Juta
yang menanggung Andrew sebagai
tertanggung hingga usia 99 tahun

Jumlah perlindungan minimum²
untuk Andrew hingga usia 85 tahun adalah
US$20 Juta yang dapat melindungi perusahaan

Ketika Andrew pensiun,
tertanggung dapat diubah³ ke
karyawan utama berikutnya

Perusahaan terus terlindungi dengan
perlindungan untuk karyawan utama, Mark
Dengan Signature Life Series, Anda dapat dengan leluasa mengubah nama tertanggung jika ada perubahan pada
karyawan utama organisasi, tanpa harus membeli polis baru. Ilustrasi di atas berdasarkan pada pria berusia 45 tahun
(per hari ulang tahun yang terakhir) di Singapura yang bukan-perokok dan kelas risiko standar. Nilai di atas berdasarkan
pada nilai yang dibulatkan hanya untuk tujuan ilustrasi.

Catatan kaki produk
1. Untuk Signature Life - USD, pertanggungan untuk kematian dan penyakit terminal adalah hingga usia 99 tahun dan jatuh tempo
polis adalah pada usia 99 tahun.
Untuk Signature Life (II) - SGD, pertanggungan untuk kematian dan penyakit terminal adalah hingga usia 120 tahun dan jatuh
tempo polis adalah pada usia 120 tahun. Syarat dan ketentuan berlaku. Silakan lihat ringkasan produk untuk definisi spesifik.
2.

Santunan Kematian
Saat tertanggung meninggal dunia selama masa berlaku polis, kami akan membayarkan santunan berikut yang dibayarkan
sekaligus, dikurangi jumlah yang harus dibayarkan kepada kami:
(a) sebelum ulang tahun polis segera setelah ulang tahun ke-85 tertanggung, kami akan membayarkan hal berikut dengan
		
jumlah yang lebih tinggi:
(i) uang pertanggungan ditambah akumulasi bonus reversionary dan bonus klaim (jika ada); atau
(ii) jumlah perlindungan minimum; atau
(b) pada atau setelah ulang tahun polis segera setelah ulang tahun ke-85 tertanggung dan sebelum tanggal jatuh tempo,
		
kami akan membayarkan uang pertanggungan ditambah akumulasi bonus reversionary (jika ada) dan bonus klaim
		
(jika ada).
Penyakit Terminal
Jika tertanggung didiagnosis menderita penyakit terminal selama masa polis, kami akan membayarkan santunan kematian
secara sekaligus di muka.
3. Pemilik Polis dapat mengajukan permohonan untuk mengubah tertanggung setelah 2 tahun sejak Tanggal Penerbitan Polis.
Penerimaan tertanggung baru dilakukan atas kebijaksanaan tunggal dan mutlak Manulife. Hal ini 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 polis.

Catatan Penting
Signature Life (II) SGD dan Signature Life - USD are 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. Brosur ini juga tersedia
dalam Bahasa Tiongkok & Bahasa Indonesia. Jika ada perbedaan antara versi Bahasa Inggris, Bahasa Tiongkok & 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
Informasi ini benar sesuai keadaan pada 1 Juli 2021.

Langkah Anda selanjutnya menentukan masa depan semua generasi
yang akan datang.
Kami senang membantu Anda.
Hubungi kami sekarang di (65) 6833 8188 atau kunjungi manulife.com.sg/signaturelife

