
PRUjuvenile crisis cover

Perlindungan menyeluruh untuk 
buah cinta Anda sejak 30 hari ia dilahirkan

Didirikan pada tahun 1995, PT Prudential Life 
Assurance (Prudential Indonesia) merupakan penyedia 
jasa asuransi jiwa terdepan di Indonesia dan merupakan 
bagian dari Prudential plc, sebuah grup perusahaan 
jasa keuangan terkemuka di  Inggris. Sebagai  bagian 
dari Grup yang berpengalaman lebih dari 168 tahun
di industri asuransi jiwa, Prudential Indonesia 
berkomitmen untuk mengembangkan bisnisnya
di Indonesia.

Sejak meluncurkan produk asuransi  jiwa  yang 
dikaitkan dengan investasi (unit link) pertamanya
di tahun  1999, Prudential Indonesia merupakan 
pemimpin pasar untuk produk tersebut di Indonesia. 
Prudential Indonesia telah mendirikan unit bisnis syariah 
sejak tahun 2007 dan dipercaya sebagai pemimpin 
pasar asuransi jiwa syariah di Indonesia sejak 
pendiriannya.

Prudential Indonesia berkantor pusat di Jakarta dengan 
kantor pemasaran di Medan, Surabaya, Bandung, 
Denpasar, Batam dan Semarang. Sampai dengan
31 Desember 2016, Prudential Indonesia melayani lebih 
dari 2,4 juta nasabah melalui hampir 260.000 tenaga 
pemasar berlisensi di 393 Kantor Pemasaran Mandiri 
(KPM) di seluruh nusantara (termasuk di Jakarta, 
Surabaya, Medan, Bandung, Yogyakarta, Batam, dan 
Bali).

Sekilas mengenai
PT Prudential Life Assurance

PT Prudential Life Assurance
Prudential Tower

Jl. Jend. Sudirman Kav. 79, Jakarta 12910, Indonesia
Tel: (62 21) 2995 8888
Fax: (62 21) 2995 8800

Customer Line: 1500085
Email: customer.idn@prudential.co.id

Website: www.prudential.co.id

PT Prudential Life Assurance terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan
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* Pelayanan Jantung Terpadu RSUPN dr. Cipto Mangunkusumo (www.heartcenter.co.id), 2012.
** Yayasan Pita Kuning Anak Indonesia (YPKAI) siaran pers, 2011.

Kesehatan anak merupakan dambaan setiap orang 
tua. Begitu banyak usaha yang kita lakukan untuk 
menjaga kesehatan anak, dan hal terbaik yang bisa 
kita lakukan adalah memberikan perlindungan 
maksimal kepadanya. 

Apalagi penyebaran penyakit anak semakin kerap kita 
temui belakangan ini. Tingginya polusi, konsumsi junk 
food yang berlebihan, dan kegiatan bermain di area 
publik dinilai sebagai faktor-faktor utama 
penyebabnya. 

Sebut saja penyakit Kawasaki, jenis penyakit kritis 
yang biasanya menyerang anak berusia 1-2 tahun. Di 
Indonesia, jumlah kasus penyakit Kawasaki 
diperkirakan mencapai 5.000 kasus baru per tahun.* 
Tidak hanya itu, penyakit kanker juga tidak luput 
menyerang anak-anak. Berdasarkan data World 
Health Organization (WHO), setiap tahun penderita 
kanker di dunia bertambah 6,25 juta orang, dan dari 
jumlah tersebut 4% atau 250 ribu penderita adalah 
anak-anak.**

Prudential Indonesia memahami akan hal ini. Untuk 
itu, Prudential Indonesia mempersembahkan 
PRUjuvenile crisis cover, produk asuransi 
tambahan yang dapat mengurangi beban �nansial 
Anda sebagai orang tua ketika anak Anda didiagnosa 
menderita penyakit kritis dan dihadapkan pada biaya 
perawatan yang cukup besar. 

Berikan yang terbaik untuk perlindungan anak Anda,  
karena ia adalah yang paling berharga dalam hidup.

Lebih dekat dengan
PRUjuvenile crisis cover

*** Dapat berubah sewaktu-waktu dan sesuai ketentuan yang berlaku di Prudential

Usia masuk: anak berusia 30 hari – 15 tahun

Masa pertanggungan sampai dengan anak berusia 
18 tahun

Dapat ditambahkan pada PRUlink assurance 
account dan PRUmy child.

Tersedia dalam mata uang Rupiah dan US Dollar

Uang Pertanggungan maksimum sampai dengan   
Rp 2 miliar/US$ 250 ribu per jiwa.***

Kepesertaan
•

•

•

•

•

PRUjuvenile crisis cover merupakan produk inovatif 
– yang pertama di Indonesia - yang menyediakan 
perlindungan penyakit kritis yang diderita pada usia 
anak-anak.

PRUjuvenile crisis cover memberikan perlindungan 
terhadap 32 jenis penyakit kritis seperti kanker, 
kawasaki, penyakit tangan-kaki-mulut dengan 
komplikasi berat, dan lain-lain.

Apa itu PRUjuvenile crisis cover ?

Keistimewaan

Produk asuransi tambahan pertama di Indonesia 
yang menyediakan perlindungan penyakit kritis 
khusus untuk anak-anak

Perlindungan terhadap 32 jenis penyakit kritis

100% Uang Pertanggungan yang dibayarkan tidak 
akan mengurangi Uang Pertanggungan produk 
asuransi dasar

1.

2.

3.

Prudential tidak akan membayar apapun dalam hal 
Tertanggung:

Pengecualian lainnya tercantum pada Polis.

Menderita penyakit kritis sebelum mulai berlakunya 
asuransi PRUjuvenile crisis cover ini (Pre-existing 
condition).

Menderita penyakit kritis dalam waktu 90 hari masa 
tunggu (waiting period) dari mulai berlakunya 
asuransi PRUjuvenile crisis cover ini.

Meninggal dunia dalam kurun waktu 14 hari sejak 
kriteria atas klaim kondisi kritis terpenuhi.

Menderita kelainan bawaan.

Pengecualian Umum
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•
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•

•

•

Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai
PRUjuvenile crisis cover, hubungi Tenaga Pemasar 
Prudential Indonesia yang berlisensi untuk memberikan 
perencanaan perlindungan sesuai kebutuhan.
Anda dapat juga menghubungi Customer Line di 1500085 
atau mengunjungi kantor pemasaran Prudential Indonesia 
terdekat.
Brosur ini hanya digunakan sebagai alat pemasaran dan 
tidak mengikat. Ketentuan-ketentuan yang mengikat bisa 
didapatkan dalam polis yang diterbitkan oleh Prudential 
Indonesia.
Produk ini telah dilaporkan dan/atau memperoleh surat 
penegasan dan/atau persetujuan dari Otoritas Jasa 
Keuangan sesuai peraturan perundang-undangan yang 
berlaku.
Produk ini dipasarkan oleh Tenaga Pemasar Prudential 
Indonesia yang telah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas 
Jasa Keuangan.


