10 Lembaga Asuransi Terpopuler

No
1

Nama

Jumlah

Asuransi

Nasabah

Jamsostek

11,5 juta

Produk

Keunggulan

- Jaminan Kecelakaan kerja

Manfaat tambahan dari jamsostek bisa didapatkan bila masa

- Jaminan hari tua

kepersertaan minimal 1 tahun dan beberapa syarat khusus

- Jaminan kematian

lainnya seperti tertib administrasi dalam membayar iuran.

- Jaminan pemeliharaan

Diantara manfaat tambahan adalah sebagai berikut :

kesehatan
1.

Bantuan uang muka perumahan sampai Rp. 20 juta

2.

Bantuan untuk renovasi rumah

3.

Bantuan untuk modal kerja

4.

Bantuan biaya operasi jantung sampai Rp 80 juta

5.

Bantuan biaya pengobatan sakit HIV / AIDS

6.

Beasiswa dari SD, SMP, SMA dan PT nilainya mulai dari Rp.
1,8 juta / tahun

2

Manulife

1,8 juta

Financial

Asuransi Perlindungan jiwa,

- Produk Unitlink mengcover 56 penyakit sampai dengan 99

asuransi kesehatan, asuransi

tahun

pensiun, asuransi pendidikan

- 1 polis cover rawat inap Rumah Sakit untuk suami , istri , anak
berapapun jumlahnya (anak ke 3, 4, dst gratis premi)
- Produk unggulan: termlife proactive plus mengcover kepala
keluarga dengan tanggungan 1 M

3

Prudential

1,7 juta

Proteksi, asuransi terkait

Prulink Assurance Account ( Asuransi Jiwa), asuransi rawat

investasi, asuransi tambahan

inap dan rawat jalan paling diminati masyarakat.

4

AXA Mandiri

1,6 juta

Asuransi jiwa dan asuransi umum

Produk Unitlink paling diminati masyarakat, produk tersebut
menggabungkan produk asuransi dan investasi, dengan premi
minimal Rp 500 Ribu setiap bulan..

5

Cigna

1,6 juta

Cigna hospitalife, Cigna health

Bisa didebet langsung dari kartu kredit, sehingga

protection, Cigna easzicare,

mempermudah transaksi. Laporan hasil transaksi juga bisa

Cigna critical illness protection

langsung diketahui melalui laporan tagihan kartu kredit setiap
bulannya.

6.

Takaful

1 juta

1. Asuransi: Asuransi jiwa murni

Asuransi Fulnadi menyediakan dana pendidikan dengan

(Al-khairat), asuransi jiwa &

proteksi dan resiko meninggal.

kesehatan (Takaful falah),

Nilai tambah:

asuransi dana pendidikan

- Sistem bagi hasil (mudharabah)

(fulnadi)

- Premi dana milik nasabah

2. Unit Link: Takafulink istiqomah,

- Klaim nasabah dari dana sosial.

takafulink mizan, takafulink alia
7

Commonwealt
h Life

500 ribu

Proteksi, investralink, danatra

Keunggulan Investra Link:

cendekia, danatra sejahtera,
comm protection, asuransi

1. Memberikan manfaat perlindungan jiwa seumur hidup,

tambahan, asuransi kecelakaan,

beragam pilihan perlindungan asuransi tambahan dan penyakit

rawat inap dan asuransi kritis.

kritis.
2. Memberikan perlindungan terhadap Penyakit yang Tidak
Tersembuhkan, berupa manfaat sebesar 50% dari Uang
Pertanggungan, bila Anda didiagnosa menderita Penyakit yang
Tidak Tersembuhkan dan tidak dapat bertahan hidup lebih dari 12
bulan yang dinyatakan dengan bukti medis. Sisa dari Uang

Pertanggungan akan diberikan kemudian bila meninggal dunia.
3. Potensi hasil investasi yang optimal melalui 12 pilihan jenis
dana investasi (termasuk 2 jenis dana investasi Syariah) sesuai
dengan tujuan investasi dan profil risiko Anda.

4. Fasilitas Inflation Link untuk menjaga nilai ekonomis Uang
Pertanggungan dari pengaruh inflasi (khusus Premi Berkala)

8.

9

PT Zurich
Insurance
Indonesia

Allianz

Asuransi jiwa, asuransi umum:

Unit link: layanan asuransi yang mengcover awal masuk

perlindungan aset, mobil, rumah

Rumah Sakit, opname, pasca opname/ perawatan dan

dan kecelakaan

keluarga yang menunggu

Asuransi dana kesehatanku dan

Akhir 2012, Allianz life syariah mengalami pertambahan

dana proteksiku

sebesar 21.000 orang. Peningkatan per tahun sebesar 3%.
Produk asuransi jiwa: nasabah dicover sampai umur 100 tahun
Asuransi kesehatan: Perlindungan 49 penyakit kritis dan
manfaat tabungan gratis jika terkena salah satu penyakit.

10

BRIngin Life

BRIProtek

Produk yang diminati:

Bringin Danasiswa

1. Tabungan / deposito / investasi plus asuransi jiwa berjangka.

Bringin Danadwiguna

2. Produk unit link, yang merupakan kombinasi reksa dana

Bringin Eksekutif

plus asuransi jiwa berjangka.

Bringin Investama

Per April 2012,

Bringin Purnadana

75,72 miliar menjadi Rp 125,4 miliar.

Bringin Danarencana Agri

menggenjot preminya sebesar Rp 1,6 triliun, meningkat sekitar

DASETERA

14,28% dibanding tahun lalu yang sebesar Rp 1,4 triliun.

DANASTERA

pertumbuhan laba bersih 65,58%, dari Rp
BRIngin Life bakal

DAVESTERA
11

AJB
Bumiputera

5,2 juta

Mitra Prima

1. Mitra Cerdas

Mitra Beasiswa

Program asuransi pendidikan mulai dari TK sampai Perguruan

Mitra Permata

Tinggi, menggabungkan proteksi meninggal dunia, tabungan,

Mitra Melati

dan perolehan hasil investasi yang kopetitif. dengan garansi

Mitra Cerdas

pertumbuhan 4,5 %

Mitra Sehat

2. Mitra Melati

Mitra Abadi

Program asuransi yang menggabungkan 3 unsur, yakni;

Mitra Poesaka

proteksi meninggal dunia, tabungan, dan perolehan investasi

Mitra Guru

yang kompetitif, minimal 4,5%

MITRA BP-LINK
Mitra Warisan Plus

Diolah dari berbagai sumber – Tim monitoring AIM

