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Perlindungan untuk Masa Depan Keluarga Tercinta
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Tentang Great Eastern Life Indonesia

PT Great Eastern Life Indonesia (Great Eastern Life Indonesia) merupakan 
bagian dari Great Eastern Holdings Limited yang merupakan perusahaan 
asuransi jiwa yang kuat, berorientasi jangka panjang dan telah memiliki 
pengalaman sejak 1908 di Singapura dan Malaysia dengan aset senilai S$90 
Miliar dan melayani lebih dari 5 juta pemegang polis. 

Great Eastern Life Indonesia telah berdiri di Indonesia sejak 1996, terdaftar 
dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Pada tahun 2002, Great 
Eastern Life Indonesia mendapat ijin unit Syariah sesuai dengan Surat Ijin 
Usaha Unit Syariah No. S.507/LK/2002. 

Great Eastern Life Indonesia menyediakan rangkaian produk asuransi yang 
diciptakan untuk memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat dalam hal 
pengembangan kekayaan, perlindungan keluarga juga perlindungan 
kesehatan, rencana hari tua, dan rencana pendidikan anak.

Tentang Great Eastern 

Sebagai pemimpin pasar dan merek yang handal di Singapura dan 
Malaysia, Great Eastern didirikan pada tahun 1908. Dengan asset senilai 
S$90 Miliar dan melayani lebih dari 5 juta pemegang polis, Great Eastern 
memiliki tiga saluran distribusi yang sukses - agency, bancassurance dan 
�nancial advisory �rm – Great Eastern Financial Advisers. Great Eastern juga 
beroperasi di Indonesia dan Brunei serta juga hadir di China dan memiliki 
kantor perwakilan di Myanmar.

Great Eastern meraih penghargaan sebagai Life Insurance Company of the 
Year dalam ajang Asia Insurance Industry Awards tahun 2011 dan 2013 
yang diselenggarakan oleh Asia Insurance Review. Great Eastern Life 
Assurance Company Limited mendapatkan nilai AA- untuk kekuatan 
�nansial dan counterparty credit ratings dari Standard & Poor’s sejak tahun 
2010, yaitu salah satu predikat tertinggi diantara perusahaan jiwa di Asia. 
Selain itu, Great Eastern memiliki anak perusahaan yang bergerak di bidang 
manajemen aset bernama Lion Global Investor Limited yang merupakan 
salah satu perusahaan manajemen aset terbesar di Asia Tenggara.

PT Great Eastern Life Indonesia
Menara Karya Lt. 5 , Jl. HR. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 1-2 
Jakarta Selatan 12950 – Indonesia

Customer Contact Center : (+62) 21 2554 3800 (Senin - Jumat, 09.00-18.00 WIB)

WhatsApp                : (+62) 811 956 3800 (Senin - Jumat, 09.00-18.00 WIB) 

Website               : www.greateasternlife.com

Email               : wecare-id@greateasternlife.com

Kirim pesan teks               : (+62) 812 129 3800 ketik *INFO

GreatEasternLifeID GreatEastern_ID GreatEasternid

PT Great Eastern Life Indonesia terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Proses Pembayaran Pengajuan Klaim
Pemegang Polis atau Penerima Manfaat berkewajiban untuk 
memberitahukan kepada Great Eastern Life Indonesia jika terjadi 
suatu risiko (klaim) dengan mengisi formulir klaim yang telah 
ditentukan oleh Great Eastern Life Indonesia dan melengkapi 
persyaratan dokumen klaim serta menyerahkannya kepada Great 
Eastern Life Indonesia dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari 
terhitung sejak terjadinya risiko yang dipertanggungkan.

Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Customer 
Contact Center kami di:

• (+62) 21 2554 3800 (Senin-Jumat, 09.00-18.00)

• wecare-id@greateasternlife.com

Catatan Penting untuk Diperhatikan
• Pemegang Polis/Tertanggung memahami bahwa terdapat syarat 

dan ketentuan yang berlaku. Informasi terkait syarat dan 
ketentuan yang berlaku dapat di akses pada nomor kontak dan 
email sebagai mana yang terdapat pada bagian Customer 
Contact Center. 

• Great Wealth Assurance adalah produk asuransi jiwa dari PT 
Great Eastern Life Indonesia ("Great Eastern Life Indonesia"). 
Great Eastern Life Indonesia bertanggung jawab sepenuhnya 
atas produk Great Wealth Assurance dan isi polis asuransi yang 
diterbitkan untuk produk Great Wealth Assurance. Premi yang 
ditetapkan Great Eastern Life Indonesia sudah termasuk 
biaya-biaya yang berlaku, komisi dan komisi tenaga pemasar 
(jika ada). Informasi pada dokumen ini harus dibaca dan tunduk 
pada ketentuan-ketentuan polis dan ketentuan-ketentuan 
lainnya yang terkait dengan produk Great Wealth Assurance 
yang berlaku pada saat ini maupun perubahannya di kemudian 
hari.

Risiko-Risiko
Risiko Likuiditas
Risiko yang berkaitan dengan kemampuan Great Eastern Life 
Indonesia untuk membayar kewajiban terhadap nasabah. Great 
Eastern Life Indonesia akan terus mempertahankan kinerja untuk 
meningkatkan kecukupan modal yang ditentukan oleh peraturan 
yang berlaku.
 
Risiko Operasional
Risiko yang disebabkan karena tidak berjalan nya atau gagalnya 
proses internal, sumber daya manusia dan sistem, serta kondisi 
eksternal yang mempengaruhi kondisi operasional internal.

Pengecualian Umum
Great Eastern Life Indonesia tidak akan membayarkan Manfaat 
Asuransi untuk risiko Meninggal Dunia atas diri Tertanggung 
sebagai akibat terjadinya salah satu atau lebih kejadian 
sebagaimana berikut:
a. Tindakan bunuh diri, baik dalam keadaan sadar maupun tidak 

sadar, tindakan pencederaan diri sendiri dan/atau tindakan 
pencederaan yang dilakukan oleh orang lain atas perintah 
pihak yang berkepentingan atas Polis ini, yang terjadi dalam 
kurun waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak Tanggal Mulai 
Asuransi atau tanggal pemulihan terakhir;

b. Pihak yang berkepentingan atas Polis melakukan tindak 
kejahatan atau percobaan tindak kejahatan, pelanggaran 
hukum atau percobaan pelanggaran hukum, atau perlawanan 
pada saat terjadinya penahanan atas diri pihak yang 
berkepentingan tersebut yang dilaksanakan oleh pihak yang 
berwenang;

c. Dieksekusi hukuman mati oleh pihak yang berwenang 
berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan 
hukum tetap;

d. Tertanggung dan/atau Tertanggung Tambahan (jika ada) 
adalah ODHA (Orang Dengan HIV (Human Immunode�ciency 
Virus) dan/atau AIDS (Acquired Immune De�ciency 
Syndrome)), ARC (AIDS Related Complex) atau infeksi yang 
disebabkan oleh HIV (Human Immunode�ciency Virus) baik 
langsung maupun tidak langsung; atau

e. Perang (baik dideklarasikan atau tidak), operasi sejenis perang, 
invasi, tindakan dari musuh asing, perang saudara, kegiatan 
militer, pemberontakan, demonstrasi, huru hara, terorisme, 
pemogokan, revolusi, perlawanan terhadap pemerintah, 
perebutan kekuasaan oleh militer, kekacauan sipil, kriminal 
atau aktivitas illegal, penolakan penahanan, pembajakan atau 
penculikan.

Informasi lebih lanjut tentang Pengecualian dapat ditemukan 
dalam Polis.

Syarat dan Ketentuan lebih lanjut tentang Great Wealth Assurance 
dapat dibaca dalam Polis.



ILUSTRASI MANFAAT GREAT WEALTH ASSURANCE

Uang Pertanggungan
2-40x dari Premi Tunggal yang dibayarkan

Perlindungan jiwa s/d usia 99 tahun

Usia 99

Manfaat HidupPremi
Tunggal

c

d

Manfaat Akhir
Polis

a Usia 65b

Premi Tunggal: Rp 50.000.000   
Uang Pertanggungan: Rp 1.000.000.000

.

Bapak Pintar berusia 30 tahun membeli 
Asuransi Great Wealth Assurance     

Persiapan Dana Warisan
Memastikan persiapan dana warisan Anda untuk 
keluarga tercinta dengan hasil yang berlipat ganda.

Rp

Simpel
Hanya dengan 1x Pembayaran Premi untuk 
mempersiapkan hadiah berharga untuk keluarga 
tercinta serta perlindungan jiwa seumur hidup.

Jaminan Pengembalian Premi
Premi kembali 100%* pada usia 65 tahun yang dapat 
digunakan untuk masa pensiun2.

100%

a Jika Tertanggung Meninggal Dunia sebelum usia 65 tahun akan dibayarkan 

Manfaat Meninggal Dunia (dengan jumlah Uang Pertanggungan yang telah 

disesuaikan dengan faktor pengali dari penambahan Uang Pertanggungan).
b Manfaat Hidup yaitu sebesar 100% Premi Tunggal Standar (tidak termasuk 

extra premi jika ada) yang dibayar akan dikembalikan (khusus untuk 

Tertanggung yang masuk pada usia 14 hari-50 tahun). 
c Jika Tertanggung  Meninggal  Dunia  setelah  usia  65  tahun  dan  sampai  

dengan usia 99 tahun akan dibayarkan Uang Pertanggungan (yang telah 

disesuaikan dengan faktor pengali dari penambahan Uang Pertanggungan) 

dikurangi Manfaat Hidup (jika ada).
d Jika Tertanggung hidup hingga usia 99 tahun akan dibayarkan Manfaat 

Akhir Polis yaitu sebesar Uang Pertanggungan dikurangi dengan Manfaat 

Hidup yang telah dibayarkan (jika ada).

KEUNGGULAN GREAT WEALTH ASSURANCE

Jika Tertanggung meninggal sebelum usia 65 tahun, maka Total 
Manfaat yang diterima adalah Rp 1.000.000.000.

Jika Tertanggung hidup sampai usia 65 tahun maka Tertanggung 
akan menerima Manfaat Hidup senilai Rp 50.000.000.

Jika Tertanggung meninggal setelah usia 65 tahun, maka Total 
Manfaat yang diterima adalah Rp 950.000.000.

Jika Tertanggung hidup sampai usia 99 tahun maka Tertanggung 
akan menerima Manfaat Akhir Polis senilai Rp 950.000.000.

3 ALASAN PENTINGNYA
MEMPERSIAPKAN DANA
WARISAN UNTUK KELUARGA 

1 Dosenpsikologi.com – Okt 2017

Risiko kematian di waktu yang tidak 
terduga, berdampak pada �nansial 
bagi keluarga yang ditinggalkan1

Adanya Risiko Kematian

Ketenangan Batin
Melindungi keluarga dari kesulitan �nansial 
jika pencari nafkah utama meninggal 
dunia.

Memberikan Warisan untuk
Keluarga Tercinta
Lakukan perencanaan warisan untuk 
memberikan peninggalan yang berharga 
dan berkualitas bagi keluarga.

“Memiliki asuransi jiwa bisa membantu Anda 
mengantisipasi risiko-risiko finansial yang 
bisa timbul akibat kematian pencari nafkah 
dan karena musibah-musibah lain yang 
membuat keran pendapatan keluarga 
terganggu”.

ekonomi.kompas.com - 2018

3Definisi usia mengikuti ulang tahun terakhir

Ketentuan Umum

Minimal Premi
Tunggal

Masa
Pertanggungan

Uang
Pertanggungan

 
: 14 hari-70 tahun

Pemegang Polis  : 18 tahun-90 tahun

Rp 10.000.000

Hingga Tertanggung mencapai usia
99 tahun 

Uang Pertanggungan

14 hari-24 tahun

25-34 tahun

35-44 tahun

45-54 tahun

55-64 tahun

65-70 tahun

40x Premi yang dibayarkan

20x Premi yang dibayarkan

10x Premi yang dibayarkan

5x Premi yang dibayarkan

3x Premi yang dibayarkan

2x Premi yang dibayarkan

Masa Pembayaran
Premi Premi Tunggal (hanya 1 kali pembayaran)

Nilai Tunai apabila
terjadi penutupan
Polis

Tersedia

Biaya
Premi yang ditetapkan sudah termasuk 
biaya-biaya yang berlaku, komisi tenaga 
pemasar, dan komisi lainnya (jika ada).

Premi yang dibayarkan tidak termasuk extra premi

Usia masuk3

Usia Masuk3

Tertanggung

Dalam hal Tertanggung masih hidup sampai Tanggal Akhir 
Asuransi dan Polis masih berlaku, maka Great Eastern Life 
Indonesia akan membayarkan Manfaat Akhir Asuransi sejumlah 
100% (seratus persen) dari Uang Pertanggungan dikurangi 
dengan Manfaat Hidup yang telah dibayarkan (jika ada).

Manfaat Akhir Polis

Manfaat Meninggal Dunia
Apabila Tertanggung meninggal dunia oleh sebab apapun, selama 
Masa Asuransi dan Polis ini masih berlaku, maka Great Eastern 
Life Indonesia akan membayarkan Manfaat Meninggal Dunia 
sejumlah 100% (seratus persen) Uang Pertanggungan dikurangi 
dengan Manfaat Hidup yang telah dibayarkan (jika ada).

MANFAAT GREAT WEALTH ASSURANCE

Apabila Tertanggung masih hidup pada usia 65 tahun, maka 100% 
(seratus persen) Premi Tunggal Standar (tidak termasuk ekstra 
premi jika ada) akan dikembalikan (khusus untuk  Tertanggung 
yang masuk pada usia 14 hari-50 tahun).

Manfaat Hidup

Usia Masuk Tertanggung Manfaat Hidup

  14 hari-50 tahun

51tahun-70 tahun

Tersedia

Tidak Tersedia

GREAT WEALTH ASSURANCE
Great Wealth Assurance adalah produk asuransi jiwa yang 
dikeluarkan oleh PT Great Eastern Life Indonesia. Keluarga adalah 
harta yang paling berharga, oleh karena itu Great Wealth Assurance, 
akan membantu Anda merencanakan kondisi �nansial yang kuat 
untuk memberikan perlindungan masa depan keluarga tercinta.

2 Khusus untuk Tertanggung yang masuk pada usia 14 hari-50 tahun.  
Manfaat akan mengurangi Uang Pertanggungan

* Tidak termasuk extra premi


