
Signature Lifetime Rewards
Mengoptimalkan warisan yang tak lekang oleh waktu untuk Anda dan orang yang 
Anda cintai



Mitra tepercaya Anda untuk
merancang warisan yang 
tak lekang oleh waktu.

Sepanjang hidup, Anda telah merencanakan warisan 
yang menakjubkan. Sekarang, saatnya untuk 
memeliharanya melampaui masa depan Anda.

Dirancang untuk mendukung gaya hidup Anda, Signature 
Lifetime Rewards memberi Anda penghasilan bulanan¹ 
seumur hidup, hingga usia 120 tahun, sekaligus 
memberikan Anda pertanggungan dari kematian dan 
penyakit terminal – hanya dengan premi tunggal. 

Dengan opsi untuk mengubah tertanggung ke orang 
yang Anda cintai, polis ini memungkinkan Anda 
memperluas impian Anda untuk masa depan saat kami 
melindungi warisan Anda.
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Didirikan 
sejak tahun
1887

Kantor pusat 
global di  
Toronto

Total aset senilai  
CAD$1,3 triliun 
di seluruh dunia
(pada Juni 2021)

30+ juta
nasabah di seluruh dunia
(pada Juni 2021)

Perusahaan asuransi tepercaya  
di Asia sejak tahun 1897

Beroperasi di 
13 pasar  
Asia

Didirikan di 
Singapura  
pada tahun
1980

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

168.68% Capital Adequacy 
Ratio (CAR) di Singapura 
sejak Desember 2020, 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.

Mitra yang kuat 
secara finansial 
selalu siap untuk 
membantu Anda

Kekuatan finansial kami tampak pada dasar modal kami yang 
utama, peringkat finansial kami yang diberikan oleh lembaga 
pemeringkat independen, dan performa aset kami yang kuat.

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



Satu kali pembayaran untuk seumur hidup 
Memberikan pertanggungan terhadap kematian dan  

penyakit terminal hingga usia 120 tahun, hanya dengan 

satu pembayaran premi tunggal.

Menerima pembayaran untuk mendukung 
kebutuhan finansial Anda 

• Mendapatkan penghasilan bulanan seumur hidup¹  
 mulai dari akhir bulan polis 13, hingga usia 120 tahun.
• Menerima pembayaran tunjangan jatuh tempo secara  
 sekaligus ketika polis jatuh tempo pada usia 120 tahun. 

Nilai penebusan dengan jaminan dari hari 
pertama
Mendapatkan jaminan bahwa polis Anda memiliki nilai 
penebusan minimal 80% dari premi tunggal yang  
dibayarkan.

Perubahan tertanggung 
Pilihan untuk mengubah tertanggung² ke orang yang 
Anda cintai.
 

Pengajuan yang mudah tanpa pemeriksaan 
kesehatan 
Pengajuan dijamin akan diterima tanpa perlu menjawab  
pertanyaan terkait kesehatan.

Sekilas tentang 
berbagai tunjangan 
utama:



Skenario 1 
Kelvin, 50 tahun, membeli skema Signature Lifetime Rewards dengan premi 
tunggal senilai S$1.000.000 untuk mendukung kebutuhan gaya hidupnya. 
Kelvin menetapkan anaknya sebagai penerima manfaat.

Dari akhir bulan polis 13 hingga bulan 36, Kelvin akan menerima penghasilan 
bulanan sebesar S$1.501¹. 

Dari akhir bulan polis 37 dan seterusnya, ia akan menerima penghasilan 
bulanan sebesar S$2.959¹. 

Pada usia 50,
Kelvin membayar

premi tunggal  
sebesar

S$1.000.000  
untuk membeli

skema Signature
Lifetime Rewards.

Polis
dimulai

Akhir tahun
polis 40

50 51 53 90
Akhir bulan

polis 13

Pada usia 90,
Kelvin meninggal,  

meninggalkan santunan  
kematian sebesar³ 

S$1.000.067 untuk anaknya

Akhir bulan
polis 37

Pada usia 51,
Kelvin menerima

penghasilan 
bulanan sebesar

 S$1.501¹

Pada usia 53,
Kelvin menerima

penghasilan bulanan 
sebesar

 S$2.959¹

Total penghasilan bulanan yang diterima
oleh Kelvin selama 39 tahun: S$1.349.820¹ 

Menerima pembayaran  
untuk mendukung 
kebutuhan finansial Anda

2,3x premi tunggal yang dibayarkan

Secara keseluruhan, Kelvin dan anaknya menerima:

S$2.349.887

Nominal dalam ilustrasi terdiri dari nilai dengan jaminan dan tanpa jaminan dan 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 (akhir bulan polis 13 sampai akhir bulan polis 36)

Penghasilan bulanan (akhir bulan polis 37 dan seterusnya)

Kelvin: total penghasilan bulanan yang diterima selama 39 tahun

Anak: santunan kematian yang diterima

Kelvin & Anak: total tunjangan yang diterima (1,8x premi tunggal yang dibayarkan)

S$1.168

S$2.001

S$916.476

S$900.033

S$1.816.509



Akhir
tahun
polis

20

30

40

Total
penghasilan

bulanan¹

Total
penghasilan

bulanan¹

S$436.236 S$639.660S$823.816 S$830.444 

S$1.260.052  
(1,2X premi

tunggal yang  
dibayarkan)

S$1.470.104 
(1,4X premi

tunggal yang 
dibayarkan)

S$676.356 S$994.740S$830.032 S$860.064 

S$1.506.388 
(1,5X opremi
tunggal yang 
dibayarkan)

S$1.854.804 
(1,8X premi

tunggal yang 
dibayarkan)

S$916.476 S$1.349.820S$900.033 S$1.000.067 

S$1.816.509 
(1,8X premi

tunggal yang 
dibayarkan)

S$2.349.887 
(2.3X premi
tunggal yang 
dibayarkan)

Santunan
kematian³

Santunan
kematian³

Total
tunjangan

yang  
diterima

Total
tunjangan

yang  
diterima

Berdasarkan tingkat pengembalian 
investasi yang diperhitungkan  

sebesar 3,00% p.a.

Berdasarkan tingkat pengembalian 
investasi yang diperhitungkan  

sebesar 4,25% p.a.

Santunan kematian

30

40

20 S$436.236 S$639.660S$815.222 S$830.444 

S$1.251.458 
(1,2X premi

tunggal yang 
dibayarkan)

S$1.470.104 
(1,4X premi

tunggal yang 
dibayarkan)

S$676.356 S$994.740S$830.032 S$860.064

S$1.506.388 
(1,5X premi

tunggal yang 
dibayarkan)

S$1.854.804 
(1,8X premi

tunggal yang 
dibayarkan)

S$916.476 S$1.349.820S$900.033 S$1.000.067 

S$1.816.509 
(1,8X premi

tunggal yang 
dibayarkan)

S$2.349.887 
(2,3X premi
tunggal yang 
dibayarkan)

Nilai tebus

Akhir
tahun
polis

Total
penghasilan

bulanan¹

Tunjangan
penebusan⁴

Total
tunjangan

yang  
diterima

Total
penghasilan

bulanan¹

Tunjangan
penebusan⁴

Total
tunjangan

yang 
diterima

Berdasarkan tingkat pengembalian 
investasi yang diperhitungkan 

sebesar 3,00% p.a.

Berdasarkan tingkat pengembalian 
investasi yang diperhitungkan 

sebesar 4,25% p.a.

Nominal dalam ilustrasi dibulatkan ke nilai dolar yang paling mendekati.



Nominal dalam ilustrasi terdiri dari nilai dengan jaminan dan tanpa jaminan dan 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 (akhir bulan polis 13 sampai akhir bulan polis 36)

Penghasilan bulanan (akhir bulan polis 37 dan seterusnya)

Samuel: total penghasilan bulanan yang diterima selama 24 tahun

Tom: total penghasilan bulanan yang diterima selama 40 tahun

Alexis: total tunjangan yang diterima (Total penghasilan bulanan selama 55 tahun: S$1.320.660, Tunjangan jatuh tempo: 
S$926.039)

Samuel & keluarga: total tunjangan yang diterima (3,7x premi tunggal yang dibayarkan)

S$1.168

S$2.001

S$556.296

S$960.480

S$2.2246.699

S$3.763.475

0 1 3 25 40 12065
Akhir bulan

polis 13
Akhir bulan

polis 37
Jatuh  

tempo polis

Tom mengubah
nama 
tertanggung2  
menjadi putrinya 
yang baru lahir, 
Alexis

Tom 
mengalihkan⁵
polis ke
putrinya,
Alexis

Samuel
mengalihkan⁵
polis ke 
putranya,
Tom

Total tunjangan yang diterima
oleh Alexis: S$3.005.017

Total penghasilan 
bulanan yang 
diterima selama  
55 tahun:

S$1.952.9401¹

Tunjangan jatuh 
tempo: S$1.052.077

+

Penghasilan
bulanan  
sebesar 

S$1.501¹

Penghasilan
bulanan  
sebesar 

S$2.959¹

Total penghasilan bulanan  
yang Samuel terima  
selama 24 tahun:  

S$817.200¹

Total penghasilan  
bulanan yang Tom

terima selama 40 tahun:  
S$1.420.320¹

Skenario 2 
Samuel, 40 tahun, membeli skema Signature Lifetime Rewards dengan premi 
tunggal senilai S$1.000.000 untuk putranya yang baru lahir, Tom. Dari akhir 
bulan polis 13 hingga bulan 36, Samuel akan menerima penghasilan bulanan 
sebesar S$1.501¹. Dari akhir bulan polis 37 dan seterusnya, dia akan menerima 
penghasilan bulanan sebesar S$2.959¹. 

Ketika Tom mencapai usia 25 tahun, Samuel memutuskan untuk mengalihkan⁵ 
polis kepada Tom, yang sekarang akan menerima penghasilan bulanan.

Pada usia 40 tahun, Tom mengubah nama tertanggung² menjadi putrinya yang 
baru lahir, Alexis. Tom memutuskan untuk mengalihkan⁵ polis kepada Alexis 
ketika dia mencapai usia 25 tahun. Alexis sekarang akan menerima penghasilan 
bulanan. Pada akhir masa polis, Alexis menerima tunjangan jatuh tempo sebesar 
S$1.052.077.

Meninggalkan warisan
untuk orang tercinta

Secara total, Samuel dan keluarganya menerima

S$5.242.537
5,2x premi tunggal yang dibayarkan.

Polis
tahun





Catatan Kaki Produk
1. Berdasarkan tingkat pengembalian investasi yang diperhitungkan sebesar 4,25% p.a., setiap penghasilan bulanan yang harus  
 dibayarkan dari akhir bulan polis 13 sampai akhir bulan polis 36 adalah 1,8012% p.a. dari uang pertanggungan dibagi 12, dan  
 setiap penghasilan bulanan yang harus dibayarkan dari akhir bulan polis 37 dan seterusnya adalah 3,5508% p.a. dari uang  
 pertanggungan dibagi 12. Berdasarkan tingkat pengembalian investasi yang diperhitungkan sebesar 3,00% p.a., setiap  
 penghasilan bulanan yang harus dibayarkan dari akhir bulan polis 13 sampai dengan akhir bulan polis 36 adalah 1,4016% p.a.  
 dari uang pertanggungan dibagi 12, dan setiap penghasilan bulanan yang harus dibayarkan dari akhir bulan polis 37 dan  
 seterusnya adalah 2,4012% p.a. dari uang pertanggungan dibagi 12.

2. Setelah 2 tahun polis, pemilik polis dapat meminta untuk melakukan perubahan terhadap tertanggung sampai dengan 2 kali  
 selama jangka waktu polis untuk polis individu dan dalam jumlah yang tidak terbatas untuk polis perusahaan. Syarat dan  
 ketentuan berlaku. Lihat ringkasan produk untuk informasi selengkapnya.

3. Jika tertanggung meninggal dunia sebelum usia 120 tahun, jumlah berikut ini akan dibayarkan secara sekaligus.
 Lebih tinggi dari:
 (a) dari premi tunggal, ditambah bonus klaim tanpa jaminan (jika ada) dikurangi semua penghasilan bulanan yang dibayarkan;  
  dan
 (b) jumlah nilai tebus dengan jaminan, bonus penebusan tanpa jaminan (jika ada) dan tunjangan peningkat nilai tebus 
  (jika ada),
 dikurangi jumlah yang harus dibayarkan kepada Manulife.
  
 Lihat ringkasan produk untuk informasi selengkapnya.

4. Jika pemilik polis melakukan penebusan polis sebelum usia 120 tahun, jumlah berikut akan dibayarkan secara sekaligus.
 Jumlah dari:
 (a) nilai tebus dengan jaminan;
 (b) bonus penebusan tanpa jaminan (jika ada); dan
 (c) tunjangan peningkat nilai tebus (jika ada),
 dikurangi jumlah yang harus dibayarkan kepada Manulife.

 Setiap penghasilan bulanan yang tersisa yang akan diakumulasikan di Manulife juga akan dibayarkan dengan bunga (jika ada).  
 Tunjangan peningkat nilai tebus adalah tunjangan bawaan nonpartisipasi untuk Signature Lifetime Rewards. Ini memastikan  
 bahwa nilai tebus minimal 80% dari premi tunggal. 

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



Catatan Penting 
Signature Lifetime Rewards adalah produk penjamin emisi efek 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 Cina & Bahasa Indonesia. Jika ada perbedaan antara versi Bahasa Inggris, 
Bahasa Cina & 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, hubungi kami atau kunjungi situs 
web LIA atau SDIC (www.lia.org.sg or 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 23 Januari 2022. 





Langkah Anda selanjutnya menentukan kehidupan generasi masa depan Anda.

Kami senang membantu Anda. 

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


