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iGrow-Link | Tokio Marine Life Insurance Indonesia 
 

 
Optimalkan Keuangan Anda 
Dengan Langkah yang Tepat 
 
Apakah Anda menginginkan uang hasil kerja keras Anda bekerja untuk Anda? 
 
Kini saatnya untuk menempatkan dana yang Anda miliki pada investasi yang 
tepat untuk memperoleh hasil yang maksimal. 
 
 
 
Keunggulan iGrow-Link 
 
 Alokasi 100% Premi Tunggal untuk investasi 
 Fleksibilitas dalam memilih jenis investasi yang Anda inginkan 
 Manfaat Meninggal Dunia sebesar 100% Uang Pertanggungan (UP) ditambah dengan 

100% total investasi 
 Manfaat Akhir Masa Pertanggungan 

 
 
 

 
 
 

 
 

 



INFORMASI PRODUK 

PEDOMAN PENGAJUAN ASURANSI 

 
 
 
 

Manfaat  
iGrow-Link 

Manfaat Meninggal: 
Manfaat ini akan diterima jika Tertanggung meninggal dunia saat Polis masih 
aktif sebesar 100% dari Uang Pertanggungan (UP) ditambah dengan total nilai 
investasi. 

Usia Tertanggung 
saat Meninggal Dunia 

Persentase dari jumlah 
Manfaat Asuransi yang dibayar 

< 1 Tahun 20% 

1 tahun s.d < 2 tahun 40% 

2 tahun s.d < 3 tahun 60% 

3 tahun s.d < 4 tahun 80% 

4 tahun atau lebih 100% 

 
Manfaat Akhir Masa Pertanggungan: 
100% dari Total Nilai Investasi akan dibayarkan di akhir Masa Pertanggungan. 

Minimum Premi 

Premi Tunggal : Rp 12.000.000 
 
Catatan: 
Minimal Premi Top Up : Rp 1.000.000 

Pembatalan Polis 
dalam masa Free 
Look 

Pembatalan Polis iGrow-Link dapat dilakukan dengan cara mengajukan formulir 
yang telah Penanggung sediakan dan mengembalikan Polis asli atau dalam hal 
Polis dibuat dalam bentuk elektronik, maka Pemegang Polis wajib 
menyerahkan Ringkasan Polis asli (apabila Ringkasan Polis diterbitkan secara 
cetak oleh Penanggung) dan hasil cetak Polis ke Penanggung dalam jangka 
waktu 14 (empat belas) hari sejak Pemegang Polis menerima Polis (Free Look 
Period) dan Premi yang telah dibayarkan dikurangi Biaya, ditambah dengan 
hasil investasi atau dikurangi dengan kerugian investasi (sebagaimana yang 
berlaku) akan dikembalikan. 

Penarikan Dana 
Investasi  
(Withdrawal) 

Anda dapat menarik sebagian dana investasi sesuai yang Anda inginkan mulai 
dari tahun pertama untuk dana investasi. Biaya Penarikan, jika ada, ditanggung 
oleh Pemegang Polis. 

Pengalihan Dana 
Investasi 
(Switching) 

Anda dapat mengubah alokasi dana investasi kapan saja sesuai yang Anda 
inginkan. Biaya Pengalihan Dana, jika ada, akan ditanggung oleh Pemegang 
Polis. 

 
 
 
 
 

Usia Masuk*: 
 Tertanggung 
 Pemegang Polis 
*(Usia mendekati ulang 
tahun) 

 
15 hari – 70 tahun 
18 tahun ke atas 

Masa Pertanggungan Sampai dengan usia 99 tahun 

Uang Pertanggungan 

Minimum Uang Pertanggungan adalah 125% dari Premi Tunggal dengan tipe 
Underwriting sebagai berikut: 

 Guaranteed Issuance Offering 
Minimum  : Rp 15.000.000 
Maksimum: Rp 100.000.000 

 

 Full Underwriting 
Minimum  : > Rp 100.000.000 
Maksimum: Unlimited 

Mata Uang Rupiah 



FLEKSIBILITAS DALAM BERINVESTASI 

FLEKSIBILITAS DALAM BERINVESTASI 

Asuransi Tambahan 
(Rider) 

Untuk perlindungan tambahan, Anda dapat memilih asuransi tambahan (Rider) 
berikut sesuai dengan kebutuhan Anda: 

Critical 
Illness 55 

Santunan tambahan untuk 55 macam penyakit kritis 
sebelum Tertanggung berusia 85 tahun. Manfaat ini tidak 
mengurangi UP Asuransi Dasar. 

Accidental 
Death Benefit 

Manfaat Asuransi Tambahan apabila Tertanggung 
Meninggal Dunia karena Kecelakaan sebelum mencapai 
usia 70 tahun. 

Accidental 
Death & 
Disability 
Benefit 

Manfaat Asuransi Tambahan apabila Tertanggung 
Meninggal Dunia atau menderita Cacat Tetap karena 
Kecelakaan sebelum mencapai usia 70 tahun. 

Hospital Cash 
Plan 

Santunan Harian apabila Tertanggung dirawat inap di 
rumah sakit karena sakit maupun kecelakaan sebelum 
Tertanggung mencapai usia 65 tahun. 

Hospital & 
Surgery 

Manfaat atas Perawatan dan Pembedahan di Rumah 
Sakit. 

Critical 
Illness (CI) 
Early Care 

Santunan tambahan untuk Kondisi Penyakit Kritis 
Bertahap (awal, menengah, dan lanjut), serta Kondisi 
Penyakit Tambahan, seperti Penyakit Katastropik, 
Angioplasty dan Komplikasi Diabetes, dengan total 135 
Kondisi Penyakit Kritis yang dipertanggungkan hingga 
Tertanggung mencapai usia 85 tahun. Manfaat ini tidak 
mengurangi UP Asuransi Dasar. 

Advanced 
Medicare 

Manfaat atas Perawatan Kanker dan Perawatan Cuci 
Darah karena Gagal Ginjal, termasuk manfaat tambahan 
atas Pengobatan Tradisional serta konsultasi Ahli Gizi dan 
Ahli Psikologi. 

 

 
 

 
 
 
Maksimalkan investasi Anda dengan memilih dana investasi sesuai dengan keinginan Anda: 
 

Dana Investasi 

TM Equity 
Optima Fund 

Periode Investasi : Jangka Panjang    
Mata Uang             : Rupiah    
Tingkat Risiko             : Tinggi    
Instrumen Investasi : Saham, Pasar Uang dan/atau Reksa Dana Saham   
Alokasi Aset Investasi : - Saham : 80% - 100%    
                - Pasar Uang : 0% - 20%    

TM IDR 
Liquid Fund 

Periode Investasi : Jangka Pendek   
Mata Uang             : Rupiah   
Tingkat Risiko             : Rendah   
Instrumen Investasi : Pasar Uang dan/atau Reksa Dana Pasar Uang    
Alokasi Aset Investasi : - Pasar Uang : 0% - 100%   
                - Kas : 0% - 20%   

 
Catatan: Besarnya dana pada setiap waktu akan tergantung pada Nilai Aktiva Bersih (NAB) yang nilainya 
tergantung pada kinerja investasi dana tersebut. Frekuensi penetapan Nilai Aktiva Bersih (NAB) dilakukan 
setiap hari kerja atau periode lain yang dapat ditetapkan kemudian oleh PT Tokio Marine Life Insurance 
Indonesia. 

 

 

Jenis Dana Investasi 
Tahun 

2013 2014 2015 2016 2017 

TM Equity Optima Fund N/A 32.40% -9.20% 14.55% 24.61% 

TM IDR Liquid Fund 5.14% 7.93% 7.26% 6.57% 5.23% 

 
Catatan: Kinerja investasi di atas merupakan hasil back-testing pada tahun-tahun sebelumnya. Hasil pada saat mendatang tidak  

dijamin. Perkembangan hasil investasi selengkapnya dapat diakses melalui www.tokiomarine.com 
 

http://www.tokiomarine.com/


RISIKO INVESTASI 

ILUSTRASI PRODUK 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 Risiko perubahan kondisi ekonomi dan politik 
Perubahan kondisi perekonomian dan politik di dalam maupun di luar negeri atau perubahan undang-
undang, kebijakan dan peraturan pemerintah yang berkaitan dengan dunia usaha dapat 
mempengaruhi harga suatu efek. Hal ini berdampak pada berkurangnya Nilai Aktiva Bersih (NAB) 
penyertaan Anda. 
 

 Risiko berkurangnya Harga Unit Penyertaan 
Fluktuasi harga unit penyertaan dana investasi unit link PT Tokio Marine Life Insurance Indonesia 
(TMLI) disebabkan antara lain: 

o Perubahan tingkat suku bunga pasar yang mengakibatkan fluktuasi tingkat pengembalian 
pada instrumen pasar uang. 

o Fluktuasi nilai saham/obligasi yang menjadi underlying assetdana investasi unit link TMLI. 
o Terjadi wanprestasi (default) dan force majeure yang dialami oleh pihak-pihak yang terkait 

dalam pengelolaan dana investasi TMLI. 
 

 Risiko Nilai Tukar 
Risiko nilai tukar mungkin timbul karena berubahnya nilai tukar mata uang asing terhadap Rupiah. 
 

 Risiko Likuiditas 
Pembayaran dana investasi pada saat Penebusan Polis (Surrender) atau Penarikan Dana Investasi 
(Withdrawal) tergantung kepada likuiditas dari portofolio dana investasi unit link TMLI. 
 

 Risiko Pembatalan 
Jika Polis dibatalkan oleh Penanggung karena ditemukan adanya informasi yang tidak sesuai dengan 
keadaan atau kondisi yang sebenarnya, maka Penanggung akan mengembalikan Nilai Investasi (jika 
ada) setelah sebelumnya dikurangi dengan Biaya dan/atau pajak yang timbul berkenaan dengan 
batalnya Polis maupun kewajiban-kewajiban lainnya (jika ada), namun jika Polis dibatalkan oleh 
Penanggung karena ditemukan adanya informasi yang sengaja disembunyikan dan/atau terdapat 
unsur penipuan dan/atau pemalsuan, maka Penanggung bebas dari kewajiban mengembalikan Nilai 
Investasi maupun membayar Manfaat Asuransi. 

   
 
 
 
 
 
 
 

CONTOH ILUSTRASI 
 
Nugroho yang saat ini berusia 20 tahun mendapatkan warisan uang tunai dan berkeinginan untuk memiliki sebuah 
rumah 10 tahun lagi. Dengan TM i-Grow, Nugroho dapat mewujudkannya. 
 
 

Manfaat Meninggal selama Polis aktif dengan UP Rp 500.000.000,- 
 Premi Tunggal yang diinvestasikan oleh Nugroho sebesar Rp 100.000.000,-  
 
 
 
 
 
 
  
 
Tahun ke-1    Tahun ke-5     Tahun ke-10 
 
 

* Proyeksi pertumbuhan Dana Investasi 10% per tahun.  

Asumsi Nilai Investasi yang diperoleh hanya bertujuan untuk ilustrasi saja dan bukan merupakan acuan untuk perhitungan tetap 
Nilai Investasi di waktu yang akan datang. 

 

Dana yang diinvestasikan oleh 

Nugroho selama 10 tahun 

sebesar Rp 236.025.634* 

Premi Investasi Nugroho 

Rp 100.000.000 



PROSES PENGAJUAN KLAIM 

 

BIAYA 

PENGECUALIAN 

 
 
 
 
 
 

 
 Biaya Akuisisi 

 % dari Total Nilai 
Investasi 

% dari Premi Top Up 
Tunggal 

Biaya Akuisisi 0% 0% 

Alokasi Investasi 100% 100% 

 
 Biaya Penebusan Polis (Surrender) dan Penarikan Dana (Withdrawal) 

Tahun 
Biaya Surrender (% dari Total Nilai Investasi) dan 

Withdrawal (% dari Total Nilai Investasi yang 
ditarik) 

1 7% 

2 5% 

3+ 0% 

 
 Biaya Pemeliharaan Polis 0,19% per bulan dari Total Nilai Investasi, selama 2 tahun pertama sejak 

tanggal Polis mulai berlaku. 
 Biaya Asuransi besarnya tergantung usia dan Uang Pertanggungan (UP)  
 Biaya Pengelolaan Investasi maksimal 2% per tahun per NAB portofolio 
 Pengalihan dana investasi (switching) dapat dilakukan dengan bebas biaya untuk 2 (dua) kali switching 

dalam satu Tahun Polis. Selebihnya akan dikenakan biaya sebesar Rp. 100.000.- per transaksi. 
 
 
 

 
 
 
1. Penanggung tidak akan membayar Manfaat Asuransi jika Tertanggung meninggal akibat: 

a. Tindakan bunuh diri, percobaan bunuh diri oleh Tertanggung baik yang dilakukannya dalam 
keadaan sadar atau waras ataupun dalam keadaan tidak sadar atau tidak waras jika 
tindakan/peristiwa itu terjadi dalam kurun waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal Polis mulai berlaku 
atau terakhir pemulihan Polis (apabila Polis pernah dipulihkan), atau tindakan lainnya ke arah 
bunuh diri. 

b. Dengan sengaja melakukan atau turut serta dalam suatu perkelahian termasuk tindakan melerai 
atas suatu perkelahian, melakukan perbuatan melawan hukum atau tindak kejahatan (termasuk 
namun tidak terbatas pada pelanggaran UU lalu lintas), teror atau suatu percobaan tindak 
kejahatan baik aktif maupun tidak. 

c. Tindak kejahatan asuransi yang dilakukan oleh pihak yang memiliki atau turut memiliki 
kepentingan dalam perlindungan asuransi ini. 

d. Hukuman mati berdasarkan putusan Badan Peradilan. 
e. Perang, invasi, tindakan bermusuhan dari tentara asing (baik dinyatakan maupun tidak), perang 

saudara, pemberontakan, revolusi, perlawanan terhadap pemerintah, perebutan kekuasaan oleh 
militer, ikut serta dalam huru hara, pemogokan dan kerusuhan sipil. 

 

2. Pengecualian lainnya yang tercantum dalam Polis. 
 

 
 
 
 
 

1. Isi Formulir Klaim dengan lengkap dan benar. 
2. Lengkapi dokumen persyaratan klaim sebagaimana yang tercantum dalam Polis. 
3. Kirimkan Formulir Klaim beserta dokumen persyaratan ke Kantor Pusat atau Kantor Pemasaran 

TMLI terdekat.  
4. Klaim dapat diproses apabila Formulir Klaim dan dokumen persyaratan diterima lengkap oleh 

TMLI. 
 

Untuk informasi lebih lanjut mengenai tata cara klaim silahkan mengunjungi website kami di 
www.tokiomarine.com atau Anda dapat mengirimkan email ke customercare@tokiomarine-life.co.id. 

 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Syarat & Ketentuan: 
 Hasil investasi tidak dijamin dan Nilai Investasi berfluktuasi setiap saat sehingga dapat lebih kecil dari dana 

yang diinvestasikan. 
 Kinerja dana investasi di masa lalu bukan merupakan indikasi kinerja di masa yang akan datang. 
 Membeli produk unit link merupakan komitmen jangka panjang. Jika dilakukan penghentian Polis lebih awal 

biasanya Nilai Investasi yang diperoleh kurang dari Premi yang telah dibayar. 
 
Catatan: 
1) Dokumen ini hanya merupakan brosur yang digunakan sebagai alat promosi produk iGrow-Linkdanbukan bagian 
dari Polis serta bukan merupakan kontrak dengan PT Tokio Marine Life Insurance Indonesia. Informasi lebih lanjut 
mengenai produk dan tarif premi iGrow-Link mengacu pada Polis Asuransi iGrow-Link Anda. 2) Agen yang 
melakukan pemasaran produk iGrow-Link telah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atau 
asosiasi asuransi jiwa yang ditunjuk oleh OJK. 3) Apabila ada pertanyaan dan keluhan terkait dengan produk 
dan/atau layanan kami, silahkan menyampaikan pertanyaan dan keluhan Anda kepada kami. Untuk informasi 
lebih lanjut mengenai prosedur penanganan keluhan nasabah, silahkan mengunjungi website kami di 

www.tokiomarine.com. 



 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PT Tokio Marine Life Insurance Indonesia  

In t ernat ional Finan cial Cen t r e To w er  2, 

Lan t ai 33A,  

Jl. Jend eral Sud irm an  Kav.22-23, Jakar t a 

12920  

Tel. + 62 1500086 

Fax. + 62 21 2975 1889  

w w w .t okio m ar ine.com   

cust om ercare@t okiom ar in e-lif e.co .id  

 

TMLI-LC/PD/vii/POLDOC/2/18 

SEKILAS TENTANG TOKIO MARINE 
 

PT Tokio  Mar ine Lif e Insurance Ind onesia (TMLI) m erup akan  salah  sat u  anak p erusahaan  d ar i 

Tokio  Mar in e Group , kelom p ok p erusahaan  asuransi t er t ua d i Jep ang yang b erd ir i sejak 

t ahun  1879 d engan  jar ingan  in t ernasional yang t erseb ar  d i 483 ko t a d i 38 negara (p er  31 

Maret  2016).  

Seb agai p erusahaan  asuransi jiw a, sejarah  b erd ir in ya TMLI d iaw ali d engan  aku isisi PT MAA 

Lif e Assurance d i t ahun  2012. 

Kehad ir an  TMLI m erup akan  resp o n  d ar i keb ut uhan  akan  p rod uk d an  layanan  asuransi jiw a 

yang m am p u m em b er ikan  so lusi t ep at . TMLI m enyed iakan  b eragam  p rod uk asuransi jiw a 

m ulai d ar i p rod uk un it  link, t r ad isional d an  juga syar iah  yang d ip asarkan  m elalu i jalur  agensi 

d an  juga d ist r ib usi alt ernat if .  

Dengan  keyakinan  yang kuat  d alam  m em b er ikan  keam anan  f inansial kep ad a nasab ah , ser t a 

d id ukung o leh  t enaga ker ja yan g t eram p il d an  b erp engalam an , TMLI b erkom it m en  un t uk 

m en jad i salah  sat u  p erusahaan  asuransi t erb esar  d i Ind onesia yang m enyed iakan  p elayanan  

d an  p rod uk b erkualit as sesuai keb ut uhan  nasab ah .  

Sam p ai d engan  Januar i 2017, TMLI t elah  m em iliki 28 kan t o r  p em asaran  d i 19 ko t a  d i seluruh  

Ind onesia d an  akan  t erus b ereksp ansi ke ko t a-ko t a lainnya d i Ind onesia. 

TMLI ad alah  salah  sat u  anak p erusahaan  d ar i Tokio  Mar in e Group . Tokio  Mar ine Group  

send ir i ad alah  kelom p ok p erusahaan  asuransi t er t ua d i Jep ang yang b erd ir i sejak 1879 

d engan  cab ang d i leb ih  d ar i 450 ko t a d an  37 negara d i seluruh  d un ia.  

PT Tokio  Mar ine Lif e Insurance Ind onesia t elah  t erd af t ar  d an  d iaw asi o leh  Ot o r it as Jasa 

Keuangan  (OJK). Agen  yang m elakukan  p em asaran  p rod uk TMLI t elah  t erd af t ar  d an  d iaw asi 

o leh  OJK at au asosiasi asuransi jiw a yang d it un juk o leh  OJK. Ad ap un  izin  usaha TMLI sesuai 

d engan  Surat  Kep ut usan  Men t er i Keuangan  Rep ub lik Ind onesia Nom or :KEP-597/KM.10/2012 

yang d ikeluarkan  p ad a t anggal 29 Okt ob er  2012.  

 

 


