Ringkasan
Informasi Produk
Cigna ProInvesta Prima
Selamat! Anda telah mengambil langkah tepat untuk mencapai hidup yang lebih
berkualitas. Untuk membantu Anda semakin memahami produk asuransi yang
Anda miliki, berikut adalah ringkasan informasi produk yang dirangkum dari
Ketentuan Umum dan Ketentuan Khusus polis Anda. Ringkasan ini merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari Ketentuan Umum dan Ketentuan Khusus yang
juga dilampirkan dalam buku polis ini.

Polis asuransi adalah bukti
kepesertaan dan kontrak asuransi
antara Anda sebagai pemegang
polis dan/ atau tertanggung
dengan PT Asuransi Cigna
sebagai penanggung.
Saat Anda menerima polis
asuransi, pastikan bahwa:

•

Seluruh informasi yang tercantum di dalam polis asuransi
sesuai dengan identitas Anda dan produk asuransi yang
Anda miliki.

•

Baca dan pelajari dengan seksama. Hubungi kami jika
Anda menemukan hal yang tidak Anda pahami.

•

Simpan di tempat yang aman. Segera hubungi kami
jika polis asuransi Anda hilang atau rusak.

•

Informasikan kepada kami jika ada perubahan data
seperti alamat dan nomor telepon.

Untuk membantu Anda memahami ringkasan informasi produk ini, berikut adalah
penjelasan istilah yang digunakan dalam dokumen ini:
Istilah

Definisi

Penanggung

PT Asuransi Cigna

Pemegang Polis

Perorangan yang mengadakan pertanggungan asuransi dengan
penanggung dan bertanggung jawab atas pembayaran premi
berkala sebagaimana tercantum dalam ikhtisar polis.

Tertanggung

Pemegang polis atau perorangan lain sebagaimana tertera
dalam ikhtisar polis, yang atas jiwanya diadakan pertanggungan
asuransi.

Masa Mempelajari Polis
Anda diberikan waktu untuk mempelajari ketentuan-ketentuan yang berlaku pada polis yang diikutsertakan.
Jangka waktu mempelajari polis adalah 30 (tiga puluh) hari kalender setelah tanggal pendebetan rekening
untuk premi pertama. Informasi selengkapnya mengenai masa mempelajari polis dapat Anda lihat dalam
Ketentuan Polis Unit Link ProInvesta Prima.

Cigna ProInvesta Prima

CIGNA PROINVESTA PRIMA

Merupakan produk asuransi unit link yang diterbitkan oleh PT Asuransi Cigna untuk
membantu memberikan perencanaan maksimal dengan memberikan proteksi diri
sekaligus investasi.
Manfaat

•

Santunan Meninggal Dunia Akibat Penyakit dan/ atau Kecelakaan
Kami akan membayarkan santunan kepada Anda, apabila Anda
menjalani perawatan rumah sakit yang disebabkan oleh penyakit
dan/ atau cedera tubuh akibat kecelakaan.

•

Nilai Investasi
Anda akan memperoleh dana dari hasil investasi yang dihitung
berdasarkan harga unit pada suatu saat tertentu yang dapat Anda
gunakan untuk membiayai keperluan Anda.

•

Bonus loyalitas (loyalty bonus)
Kami akan memberikan bonus senilai total 60 persen dari premi
dasar tahunan yang telah Anda bayarkan pada waktu yang telah
ditentukan sebagai apresiasi atas kesetiaan dan komitmen Anda
membayar premi asuransi.

Anda juga dapat terlindungi secara komprehensif dengan menambahkan
berbagai pilihan asuransi tambahan ke produk ProInvesta Prima:

Proteksi Ekstra Utama

Proteksi Ekstra SEHAT

Kami memberikan uang
pertanggungan apabila Anda
didiagnosis terkena salah satu atau
lebih dari 31 jenis penyakit kritis.

Kami memberikan kemudahan untuk
layanan rawat inap dan pembedahan
di rumah sakit, hanya dengan
menunjukkan kartu peserta Cigna.

Proteksi Ekstra MAKSIMA

Proteksi Ekstra JIWA

Kami memberikan uang
pertanggungan apabila Anda
didiagnosis terkena penyakit
kanker sejak stadium awal
hingga stadium lanjut.

Kami memberikan santunan
tambahan untuk keluarga apabila
Anda meninggal dunia.

Proteksi Ekstra SIAGA
Kami memberikan santunan
tambahan untuk keluarga apabila
Anda meninggal dunia akibat
kecelakaan.
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Anda juga dapat memilih dana investasi yang sesuai dengan kebutuhan
perencanaan keuangan Anda:
No.

Pilihan Dana Investasi

Manajer Investasi

Jenis Investasi

1.

Cigna Equity Growth Fund

BNP Paribas Ekuitas

Ekuitas

2.

Cigna Equity Growth Fund II

Dana Ekuitas Andalan
(Bahana)

Ekuitas

3.

Cigna Equity Growth Fund III

Batavia Dana Saham

Ekuitas

4.

Cigna Equity Value Fund

Panin Dana Maksima

Ekuitas

5.

Cigna Equity Small Mid Cap Fund

BNP Paribas Solaris

Ekuitas

6.

Cigna Equity Quant Fund

BNP Paribas Star

Ekuitas

7.

Cigna Balanced Dynamic Fund

Schroders Dana
Terpadu II

Berimbang

8.

Cigna Balanced Dynamic Fund II

Panin Dana Bersama
Plus II

Berimbang

9.

Cigna Balanced Target Click Fund

BNP Paribas Equitra

Berimbang

10.

Cigna Balanced Quant Fund

BNP Paribas Spektra

Berimbang

11.

Cigna Bond Solid Fund

Schroders Dana
Mantap Plus II

Pendapatan Tetap

12.

Cigna Bond Solid Fund II

BNP Paribas Prima II

Pendapatan Tetap

13.

Cigna Bond Secure Fund

Schroders Dana
Andalan II

Pendapatan Tetap

14.

Cigna Bond Secure Fund II

BNP Paribas Rupiah Plus

Pendapatan Tetap

15.

Cigna Money Market Liquid Fund

Schroders Dana Likuid

Pasar Uang
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Ilustrasi
Nama Tertanggung

Premi Asuransi Tambahan

Bpk. Andi

Rp 48.088

Usia

Premi Total Bulanan

35 Tahun

Rp 2.048.088

Cara Pembayaran Premi

Alokasi Jenis Dana

Bulanan

Cigna Equity Growth
Fund 100%

Asuransi Tambahan

Proteksi Ekstra Sehat

Uang Pertanggungan

Plan Rp 500.000

Rp 252.000.000

Premi Berkala Bulanan

Jika meninggal dunia karena
Non Kecelakaan

Rp 2.000.000

atau

Alokasi Premi Dasar

Rp 336.000.000

Rp 1.400.000

Jika meninggal dunia
karena Kecelakaan

Alokasi Premi Top Up

Rp 600.000
(untuk investasi)

Asumsi:
Rp

87.813.122
Rp

Rp
Rp

974.002

Rp

4.613.747

20.218.744

395.448

45 Tahun

50 Tahun

Jumlah Dana
Usia

Untuk manfaat asuransi dan dana investasi
selengkapnya silakan lihat di Ikhtisar Polis dan
Ketentuan Polis Asuransi ProInvesta Prima dan
Asuransi Tambahan.
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60 Tahun

70 Tahun

80 Tahun

* Ilustrasi ini hanya menggambarkan informasi secara umum dan bukan
merupakan suatu kontrak. Kondisi dan aturan selengkapnya mengenai
produk ini diatur dalam polis.

Untuk jangka waktu berlakunya polis Anda,
silakan lihat di Pasal 5 Ketentuan Polis Unit Link
ProInvesta Prima tentang Jangka Waktu Polis.

Premi
Premi adalah sejumlah uang yang wajib dibayarkan oleh Anda selaku pemegang
polis kepada penanggung dengan cara yang sudah disetujui bersama dan tertulis
dalam polis asuransi. Premi yang Anda bayarkan mencakup premi dasar, premi top
up berkala dan premi asuransi tambahan jika ada.
Premi menjadi syarat diperolehnya perlindungan asuransi. Pendebetan premi
akan dilakukan secara otomatis melalui rekening tabungan atau kartu kredit
Anda. Oleh karena itu pastikan Anda menyediakan dana yang cukup di rekening
tabungan atau kartu kredit pada saat pendebetan premi atau melakukan transfer
pada nomor rekening yang sudah diinformasikan oleh penanggung.

Beberapa hal yang perlu
Anda ketahui tentang
premi asuransi Anda:

Masa Tenggang Waktu
Adalah jangka waktu yang diberikan oleh penanggung kepada
pemegang polis untuk membayar premi. Penanggung memberikan
masa tenggang waktu selama 31 (tiga puluh satu) hari kalender
terhitung sejak tanggal jatuh tempo pembayaran premi.
Cuti premi (PREMIUM HOLIDAY)
Pemegang polis dimungkinkan untuk tidak membayar premi sementara
pada waktu premi telah jatuh tempo dengan ketentuan nilai investasi
mencukupi untuk membayar biaya-biaya sebagaimana diatur dalam
polis ini. Mekanisme cuti premi dengan mengisi formulir pengajuan cuti
premi. Namun kami tetap menyarankan agar Anda membayar premi
tepat waktu untuk memastikan perlindungan asuransi Anda tetap aktif.

Untuk informasi selengkapnya mengenai premi silakan lihat
di Ketentuan Polis Unit Link ProInvesta Prima pasal 14 tentang
Premi.
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Biaya
Untuk memastikan perlindungan Anda dikelola dengan baik, berikut adalah
sejumlah biaya yang diberlakukan dalam polis asuransi Anda:
Biaya Akuisisi
Merupakan biaya terkait permohonan
pertanggungan dan penerbitan polis
yang dikenakan sejak tahun pertama
terhitung dari tanggal mulai berlakunya
asuransi dengan besaran:

Tabel Biaya Pengelolaan Investasi
Dana Investasi

Biaya

Cigna Equity Growth Fund

Maks. 2% per tahun

Cigna Equity Growth Fund II

1,5% per tahun

Cigna Equity Growth Fund III

3% per tahun

Cigna Equity Value Fund

3% per tahun

Cigna Equity Small Mid Cap Fund

Maks. 2,5% per tahun

Cigna Equity Quant Fund

Maks. 2,5% per tahun

Cigna Balanced Dynamic Fund

1,5% per tahun

Biaya Asuransi
Biaya yang dikenakan sehubungan
dengan pertanggungan yang diberikan.

Cigna Balanced Dynamic Fund II

Maks. 2% per tahun

Cigna Balanced Target Click Fund

Maks. 2,5% per tahun

Biaya Administrasi
Biaya yang akan dikenakan sehubungan
dengan administrasi Polis.

Cigna Balanced Quant Fund

Maks. 2% per tahun

Cigna Bond Solid Fund

1,25% per tahun

Biaya Pemeliharaan Polis
Biaya yang dikenakan setiap bulannya
selama masa pertanggungan terhadap
nilai Investasi yang ada.

Cigna Bond Solid Fund II

Maks. 1,25% per tahun

Cigna Bond Secure Fund

1,25% per tahun

Cigna Bond Secure Fund II

Maks. 1,25% per tahun

Cigna Money Market Liquid Fund

1% per tahun

Tahun
Tahun
Tahun
Tahun
biaya

polis
polis
polis
polis

ke-1: 90% dari premi dasar
ke-2: 50% dari premi dasar
ke-3-5: 15% dari premi dasar
ke-6 dst: tidak dikenakan

Biaya Top Up
Biaya yang dikenakan sehubungan
dengan dibayarkannya premi top up
berkala atau premi top up tambahan.

Biaya Pengelolaan Investasi
Biaya setiap tahun sehubungan dengan
pengelolaan dana investasi yang
dibebankan dan dihitung secara harian
berdasarkan persentase tertentu dari
nilai investasi bergantung pada jenis dana
yang dipilih oleh pemegang polis.
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Risiko

Klaim

Berikut adalah beberapa risiko yang
perlu Anda pahami seputar polis
asuransi Anda:

Hubungi Cigna SIAP 1-500-033 atau
SIAP@Cigna.com untuk mendapatkan
informasi dan panduan lengkap seputar
pengajuan klaim asuransi Anda.

Risiko Pasar
Harga unit dapat berfluktuasi tergantung
kepada pergerakan harga pasar.
Risiko Likuiditas
Risiko yang terjadi apabila seluruh atau sebagian
besar pemegang polis secara serentak melakukan
penarikan atas nilai investasi mereka yang dapat
menyebabkan terjadinya kekurangan uang tunai
untuk memenuhi permintaan penarikan nilai
investasi tersebut.
Risiko Ekonomi dan Perubahan Politik
Perubahan dalam politik, perundang-undangan
dan peraturan di bidang perasuransian dan/atau
investasi pada umumnya di dalam negeri dan/
atau di luar negeri yang berpengaruh terhadap
kinerja pasar uang dan pasar modal dan dapat
mempengaruhi Nilai Aktiva Bersih (NAB).
Risiko Pajak
Apabila pemegang polis melakukan penarikan
atau pembatalan polis dalam kurun waktu
tiga tahun pertama sejak tanggal mulai
berlaku asuransi, maka akan dikenakan pajak
penghasilan sebesar 20 persen dari selisih
surplus antara nilai penarikan atau nilai tebus
dengan premi. Ketentuan ini dapat berubah
sesuai peraturan perpajakan yang berlaku.

Beberapa hal yang perlu diperhatikan mengenai
pengajuan klaim asuransi Anda:

Formulir klaim bisa Anda unduh dari
www.cigna.co.id. Khusus untuk
formulir klaim kesehatan, kami
lampirkan bersama dengan
buku polis Anda.

Isilah formulir klaim yang diperlukan
dengan benar dan lengkap.

Siapkan dokumen yang perlu
disertakan. Daftar dokumen dapat
dilihat di buku polis Anda atau
di www.cigna.co.id

Serahkan seluruh kelengkapan
dokumen yang diperlukan ke
Customer Service Cigna atau
kirimkan melalui pos.

Untuk informasi selengkapnya seputar
pengajuan klaim, silakan lihat bagian “KLAIM”
dalam buku polis asuransi Anda atau lihat
Ketentuan Khusus Polis Pasal 11 tentang
Ketentuan-Ketentuan Klaim.
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Pertanyaan yang Sering Diajukan
Polis
Apa saja yang TIDAK DITANGGUNG oleh polis asuransi saya?
Manfaat meninggal dunia karena sakit atau kecelakaan dan santunan-santunan lainnya dalam polis
asuransi Anda tidak akan dibayarkan oleh penanggung apabila terjadinya peristiwa kecelakaan
atau sakit yang diderita secara langsung atau tidak langsung diakibatkan oleh antara lain perang,
keterlibatan tertanggung dalam tugas militer, upaya bunuh diri, kegiatan atau olah raga berbahaya,
keterlibatan tertanggung dalam penerbangan non komersial, tindakan kriminal yang dilakukan oleh
tertanggung, mabuk, penggunaan obat-obatan terlarang, penyakit atau wabah penyakit, kehamilan,
dan reaksi nuklir atau terkontaminasi zat radio aktif dan keadaan lainnya seperti yang tercantum di
dalam Ketentuan Umum dan Ketentuan Khusus Polis ini.
Anda dapat melihat informasi selengkapnya mengenai hal-hal yang membuat santunan menjadi tidak
dibayarkan oleh polis Anda pada Ketentuan Polis Unit Link ProInvesta Prima.
Berapa lama jangka waktu berlakunya polis asuransi saya?
Jangka waktu berlakunya polis asuransi Anda dapat dilihat di dalam Ketentuan Polis Unit Link
ProInvesta Prima, sepanjang tidak adanya pengakhiran program asuransi baik dari penanggung
ataupun Anda sebagai pemegang polis.
Apa yang harus saya lakukan jika polis asuransi saya hilang?
Segera hubungi Cigna SIAP di 1-500-033 atau SIAP@Cigna.com jika polis asuransi Anda hilang.
Kami akan mencetakkan kembali polis duplikat Anda setelah menerima dokumen berikut:

• Surat permohonan pencetakan polis dari pemegang polis
• Fotokopi kartu identitas yang belaku (KTP, SIM atau KITAS)
Kapan bonus loyalitas dibayarkan dan berapa jumlahnya?
Akhir Bulan ke-120
30% dari total premi dasar yang telah dibayarkan sejak tanggal mulai berlakunya asuransi
sampai dengan bulan ke-12.
Akhir Bulan ke-132
30% dari total premi dasar yang telah dibayarkan sejak tanggal mulai berlakunya asuransi
sampai dengan bulan ke-12.
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Apakah saya dapat menarik sebagian dana investasi saya?
Penarikan dana sebagian (partial withdrawal) dapat dilakukan atas nilai investasi yang telah terbentuk
dalam polis ini mulai di bulan ke-25 dari tanggal mulai berlakunya asuransi dengan ketentuan jumlah
minimum penarikan adalah Rp 2.000.000,- (dua juta Rupiah) dan sisa nilai investasi setelah penarikan
sekurang-kurangnya adalah Rp 5.000.000,- (lima juta Rupiah).
Berapakah manfaat yang didapat jika tertanggung berusia di bawah 5 tahun?
Apabila tertanggung meninggal dunia sebelum berusia 5 (lima) tahun, syarat dan ketentuan
pembayaran santunan meninggal dunia dan santunan meninggal dunia karena kecelakaan
adalah sebagai berikut:

Usia Tertanggung
Meninggal Dunia

Manfaat yang dibayarkan
(Persentase dari Uang Pertanggungan)

< 1 Tahun

20%

2 Tahun

40%

3 Tahun

60%

4 Tahun

80%

≥ 5 Tahun

100%

PREMI
Apakah bukti yang saya terima jika telah membayar premi asuransi melalui pendebetan
kartu kredit atau rekening tabungan?
Transaksi pendebetan yang tercantum pada lembar tagihan kartu kredit atau rekening tabungan Anda
merupakan bukti sah pembayaran premi atau jika Anda memilih metode pembayaran premi melalui
transfer, bukti transfer Anda merupakan bukti sah pembayaran premi.
Jika melewati masa tenggang waktu pembayaran premi, bagaimana status polis asuransi saya?
Polis Anda menjadi tidak aktif (lapse) dan perlindungan asuransi Anda akan menjadi batal
dengan sendirinya.

Untuk informasi selengkapnya mengenai premi dapat dibaca pada Ketentuan Polis Unit Link
ProInvesta Prima pasal 14 tentang Premi.

PT Asuransi Cigna telah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
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