
Signature Wealth

Warisan Anda layak dijaga 
sepanjang waktu





Warisan yang kuat,  
menghadapi peluang

Seumur hidup Anda membangun kerajaan, dan telah mengarungi pahit manis, dan untung rugi 

kehidupan. Pada akhirnya, yang paling penting adalah melindungi warisan itu, agar dapat terus 

bertahan dari generasi ke generasi bagi orang-orang tercinta.

Memperkenalkan Manulife Signature Wealth, yang dirancang untuk menjaga aset utama Anda 

dan memastikan warisan Anda dapat bertahan di tengah fluktuasi pasar yang menerpa. Selain 

itu, biarkan kekayaan Anda bekerja bagi Anda, dengan strategi investasi Anda sendiri. Lagi pula, 

hasil tidak hanya ditentukan oleh kartu yang kita dapatkan, tapi kelihaian kita memainkannya.



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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Perusahaan asuransi tepercaya di Asia sejak tahun 1897

Didirikan sejak tahun

1887
Kantor pusat global di 

Toronto
CAD $1,2 triliun 

total aset di seluruh dunia
(per Desember 2019)

30 juta
nasabah di seluruh dunia

(per Desember 2019)

Beroperasi di 

13 pasar  
di Asia

Didirikan di Singapura pada tahun 

1980

Diklasifikasikan oleh Monetary  
Authority of Singapore sebagai

Perusahaan 
Asuransi Tier 1^

271%
Capital Adequacy Ratio (CAR) di 
Singapura sejak Desember 2018, 

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.





Tingkatkan warisan Anda 
Signature Wealth dapat dibeli dengan cara mentransfer¹ aset Anda yang ada. Hal ini melindungi warisan 

Anda dari kondisi pasar yang merugikan dengan menyediakan Santunan Kematian dengan Jaminan, 

sehingga melindungi keutuhan kekayaan generasi Anda berikutnya. 

Premi dapat dibayar dengan cara mentransfer¹ aset Anda yang ada atau uang tunai. 

Anda dapat tetap memiliki kendali atas strategi investasi  
Anda untuk mendapatkan potensi keuntungan yang lebih tinggi.

Selain itu, Anda juga dapat secara fleksibel mengakses keuntungan investasi² 
tanpa memengaruhi santunan kematian².

Setelah Anda meninggal, penerima santunan kematian memiliki pilihan untuk  
menerima santunan kematian² baik berupa transfer aset, atau uang tunai.

Santunan Kematian dengan Jaminan memastikan kekayaan generasi  
Anda berikutnya tetap utuh di tengah kondisi pasar yang merugikan.



Memperkuat warisan Anda  
dengan potensi pengembalian serta perlindungan



Tanpa Signature Wealth 
Ketika aset masih diinvestasikan di pasar, wari-
san Anda bergantung pada nilai portofolio pada 
saat meninggal.

Dengan Signature Wealth 
Dengan rencana ini, santunan kematian Anda 
terjaga selama periode pergerakan pasar 
yang tidak dapat diprediksi, dan Anda dapat 
mengakses keuntungan investasi tanpa 
mengganggu dana yang sudah disisihkan bagi 
orang tercinta Anda.

Usia2

Usia2

Nilai

Nilai

Nilai Polis yang 
Diasumsikan

Nilai Polis AktualAnda memiliki Akses 
terhadap keuntungan 

investasi tanpa 
mengganggu santunan 

kematian2

Santunan Kematian



Ilustrasi

Mengatasi fluktuasi pasar dengan Signature Wealth

Tn. Lee, pengusaha berusia 50 tahun, memiliki portofolio investasi senilai S$10jt.

Dengan mentransfer aset sebanyak S$5jt ke Signature Wealth sebagai premi, beliau dapat memastikan nilai santunan kematian paling sedikit 
S$15jt, yang langsung menambah warisannya sebesar S$10jt.

Santunan kematian ini mengurangi portofolio yang nilainya berpotensi turun ketika pasar sedang lesu dan meningkatkan nilainya ketika pasar 
sedang naik.

Dengan Signature Wealth, nilai warisannya tetap lebih besar apa pun kondisi pasar.



Skenario 1 

Tanpa Signature Wealth
• Diinvestasikan dalam portofolio 

ekuitas dan obligasi senilai S$10m

Skenario 2 

Dengan Signature Wealth
• Mempertahankan portofolio 

investasi sebesar S$5jt
• Mentransfer sisa aset sebesar 

S$5jt ke Signature Wealth 
sebagai premi, untuk santunan 
kematian sebesar S$15jt
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Keuntungan 
investasi
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Skema berharga yang memaksimalkan nilai warisan sesuai 
dengan strategi investasi Anda.

Premi tunggal dibayarkan melalui transfer aset¹, dan/atau uang tunai dalam mata uang preferensi Anda (USD atau SGD)

Pertanggungan asuransi jiwa seumur hidup untuk kematian dan penyakit terminal⁴

Akses yang fleksibel terhadap keuntungan investasi tanpa memengaruhi jumlah santunan kematian² melalui penarikan 

dana sebagian

Beban premi 0%⁶  

Biaya beban asuransi yang dijamin.

Biaya dan beban polis tetap⁵

Pilihan untuk mengganti nama tertanggung³



Catatan kaki produk

1. Jenis Aset Acuan yang dapat digunakan sebagai pembayaran premi tunduk pada persetujuan dari Manulife Singapore. Selain itu, Aset Acuan harus memiliki tingkat likuiditas 
minimum 2%, yang dapat berbentuk tunai (atau setara tunai) atau investasi yang dapat dicairkan pada hari kerja berikutnya.

2. Anda dapat mengakses keuntungan investasi Anda melalui penarikan dana sebagian. Dalam hal terjadi penarikan dana sebagian melampaui Batas Penarikan Dana Sebagian, akan 
berlaku pengurangan permanen terhadap Nilai Pertanggungan setara dengan jumlah seluruh penarikan dana sebagian. Dalam situasi tersebut, jumlah Santunan Kematian akan 
terpengaruh. Baca Ringkasan Produk untuk informasi lebih lanjut.

 Batas Penarikan Dana Sebagian:
 (a) Batas Penarikan Dana Sebagian sebelum Tertanggung mencapai usia 76 adalah yang tertinggi dari:
  i. 5% dari Nilai Polis pada akhir tahun kalender sebelumnya; atau
  ii. Nilai Polis melampaui Nilai Polis yang Diasumsikan.
 (b) Batas Penarikan Dana Sebagian setelah Tertanggung mencapai usia 76 adalah:
  i. 5% dari Nilai Polis pada akhir tahun kalender sebelumnya.

3. Perubahan tertanggung diperbolehkan 2 tahun setelah Tanggal Penerbitan Polis dan tunduk pada persetujuan Manulife Singapore.

4. Tunjangan Penyakit Stadium Akhir terbatas ke yang lebih rendah antara SGD/USD 2 juta atau Jumlah Risiko Bersih (NAAR) dan hanya dapat dibayarkan melalui transfer atau tunai. 
NAAR adalah selisih antara Nilai Pertanggungan dan Nilai Polis. Jika Nilai Polis lebih tinggi daripada Nilai Pertanggungan, maka Tunjangan Penyakit Stadium Akhir adalah nol.

5. Biaya Kustodian dan Manajemen Aset tidak dijamin karena hal ini dikenakan oleh Kustodian dan Manajemen Aset.

6. Beban Premi tidak berlaku atas Premi Selesai yang dibayarkan pada tahun polis pertama. Beban Premi hanya akan berlaku pada Peningkatan yang Dapat Dibebankan. Baca 
Ringkasan Produk untuk informasi lebih lanjut.

Catatan Penting

Signature Wealth ditanggung 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 dapat 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 Tionghoa & Bahasa Indonesia. Jika ada perbedaan antara versi bahasa Inggris, Tionghoa & Indonesia, 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 tidak diperlukan tindakan lebih lanjut dari Anda. Untuk informasi selengkapnya tentang jenis manfaat yang ditanggung dalam skema serta batasan 
tanggungan, jika berlaku, 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 tanggal 16 Juli 2020.

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




Langkah Anda selanjutnya menentukan masa depan semua generasi yang akan datang 

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


