
Life Protection

Perlindungan Pembiayaan Yang Mudah dan Sesuai Prinsip Syariah

i-GREAT ASURANSI
ZAUJANI PEMBIAYAAN



i-Great Asuransi Zaujani Pembiayaan adalah produk asuransi jiwa Syariah untuk 
kepemilikan properti yang dikeluarkan oleh PT Great Eastern Life Indonesia. Produk 
ini memberikan Manfaat Asuransi secara menurun kepada suami istri dalam satu 
Polis dengan satu Kontribusi terhadap risiko berkurangnya atau hilangnya sumber 
penghasilan oleh salah satu atau keduanya

Perlindungan Pembiayaan Sekali Bayar dengan Nilai Manfaat 
Asuransi Sesuai Sisa Pokok Pembiayaan

Manfaat i-Great Asuransi Zaujani Pembiayaan

Kontribusi Tunggal
Cukup satu kali pembayaran Kontribusi untuk mendapatkan perlindungan 
selama Masa Asuransi.

Perlindungan Ganda
Memberikan perlindungan atas Risiko Meninggal Dunia tidak hanya 
kepada Peserta Utama tetapi juga kepada Peserta Tambahan.

Memberikan ketenangan kepada keluarga
Pelunasan sisa pembiayaan Peserta oleh Great Eastern Life Indonesia 
selaku pengelola Dana Tabarru’ apabila terjadi risiko Meninggal Dunia.



ILUSTRASI CARA KERJA I-GREAT
ASURANSI ZAUJANI PEMBIAYAAN

Apabila Peserta Utama atau Peserta Tambahan mempercepat pelunasan 
pembiayaan di tahun ke 5 sejak Polis Aktif, maka Great Eastern Life Indonesia akan 
membayarkan sisa Kontribusi sebesar Rp 1.917.563.

Apabila Peserta Utama atau Peserta Tambahan Meninggal Dunia di tahun ke 5 sejak 
polis aktif, dan sisa pokok pembiayaan Nasabah sebesar Rp 339.950.000, maka 
Great Eastern Life Indonesia akan membayarkan Manfaat Asuransi Meninggal 
Dunia sebesar Rp 339.950.000.

Bapak Pintar (Peserta Utama) berusia 35 tahun dan Ibu 
Pintar (Peserta Tambahan) berusia 30 tahun mengajukan 
pembiayaan sebesar Rp 500.000.000 dengan tenor 10 
tahun.

Kontribusi Tunggal: Rp 6.165.000
(berdasarkan usia tertua Peserta, yakni 35 Tahun)

Usia Masuk
Peserta

Masa 
Asuransi

Manfaat 
Asuransi

Minimum Pembiayaan Rp 100.000.000

Kontribusi

Berdasarkan besaran pembiayaan, margin pembiayaan, periode 
pembiayaan, dan usia Peserta Tertua. Kontribusi yang dibayarkan oleh 
Peserta sudah termasuk Ujrah Perusahaan sebesar 37,5% (tiga puluh 
tujuh koma lima persen) yang dialokasikan untuk biaya administrasi, 
imbal jasa bank, dan imbal jasa tenaga pemasar

Manfaat
Asuransi 
Awal

Ketentuan Umum

Dalam hal Peserta Utama atau Peserta Tambahan meninggal dunia 
oleh sebab apapun selama Masa Asuransi dan Polis masih berlaku, 
Great Eastern Life Indonesia selaku pengelola Dana Tabarru’ akan 
membayarkan Manfaat Meninggal Dunia berupa Manfaat Asuransi 
Menurun dengan formula sebagaimana tercantum dalam Polis

Minimum: 20 Tahun
Maksimum: 65 Tahun
(mengacu pada usia ulang tahun terakhir)

Hingga 25 tahun, usia masuk Peserta + Masa Asuransi maksimum 
sampai dengan usia Peserta 70 tahun (ulang tahun terakhir*)
*Mengikuti usia Peserta Tertua



Syarat dan Ketentuan lebih lanjut tentang i-Great Asuransi Zaujani Pembiayaan dapat dibaca dalam Polis.

Informasi Tambahan     
• Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai i-Great Asuransi Zaujani Pembiayaan dapat 

menghubungi Customer Contact Center PT Great Eastern Life Indonesia di (+62) 21 2554 3800. 
• Produk ini telah dilaporkan dan/atau memperoleh surat penegasan dan/atau persetujuan dari Otoritas 

Jasa Keuangan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Pengecualian Umum
Great Eastern Life Indonesia tidak akan membayarkan Manfaat Asuransi dalam hal Peserta 
meninggal dunia sebagai akibat terjadinya salah satu atau lebih kejadian sebagaimana berikut ini:
a. Tindakan bunuh diri atau percobaan bunuh diri baik dalam keadaan sadar/waras;
b. Hukuman mati berdasarkan putusan pengadilan;
c. Upaya pencederaan diri atau upaya untuk membuat diri sakit secara sengaja;
d. Tindak kejahatan atau percobaan tindak kejahatan atau pelanggaran hukum atau percobaan 

pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Peserta yang bersangkutan atau pihak yang 
berkepentingan dalam Polis atau kepesertaan asuransi sesuai Polis atau perlawanan yang 
dilakukan oleh Peserta yang bersangkutan pada saat terjadinya penahanan diri seseorang 
(termasuk Peserta yang bersangkutan) yang dijalankan oleh pihak yang berwenang;

e. Adanya virus Human Immunede�ciency Virus (HIV) atau Aqcuired Immune De�ciency Syndrome 
(AIDS) dalam tubuh, termasuk semua komplikasi yang terjadi karenanya. Perusahaan dapat 
membayar Manfaat Asuransi bila Peserta meninggal dunia karena infeksi HIV dan 
komplikasinya tersebut sepanjang memenuhi syarat dan ketentuan pada poin IV di bawah.

f. Penggunaan narkotika, psikotropika, alkohol, racun, gas atau bahan-bahan sejenis, atau 
obat-obatan selain digunakan sebagai obat menurut resep yang dikeluarkan oleh dokter;

g. Penyakit, cedera atau keadaan yang terjadi pada saat Peserta yang bersangkutan di bawah 
pengaruh narkotika, alkohol, psikotropika, racun, gas atau bahan-bahan sejenis atau 
obat-obatan selain digunakan sebagai obat menurut resep yang dikeluarkan oleh dokter;

h. Terlibat (atau berpartisipasi atau mengambil bagian) dalam penyelaman, mendaki gunung 
dengan menggunakan tali atau pemandu, panjat tebing, terjun payung, terbang layang, gantole, 
balapan jenis apapun selain jalan kaki atau berlari, olahraga musim dingin, atau olahraga 
berbahaya lainnya; atau

i.   Perang, invasi, tindakan musuh asing, tindakan bermusuhan (baik dinyatakan perang maupun 
tidak), perang saudara, pemberontakan, kerusakan, pemogokan dan huru hara revolusi, 
perlawanan terhadap pemerintah, perebutan kekuasaan oleh militer, atau operasi sejenis 
dengan perang atau ikut serta dalam huru hara, pemogokan dan kerusuhan sipil.

Informasi lebih lanjut tentang Pengecualian dapat ditemukan dalam Polis.



Catatan Penting Untuk Diperhatikan
• i-Great Asuransi Zaujani adalah produk asuransi jiwa syariah PT Great Eastern Life Indonesia ("Great 

Eastern Life Indonesia"), bukan merupakan produk PT Bank Panin Dubai Syariah, dan Bank Panin 
Dubai Syariah bukan merupakan agen asuransi dari Great Eastern Life Indonesia maupun perusahaan 
pialang asuransi dari Great Eastern Life Indonesia. Great Eastern Life Indonesia bertanggung jawab 
sepenuhnya atas produk i-Great Asuransi Zaujani dan isi polis asuransi yang diterbitkan untuk produk 
i-Great Asuransi Zaujani dan Bank Panin Dubai Syariah tidak bertanggung jawab dalam bentuk apapun 
terhadap produk i-Great Asuransi Zaujani Pembiayaan dan isi polis yang diterbitkan sehubungan 
dengan produk i-Great Asuransi Zaujani Pembiayaan ini. Produk ini bukan merupakan penyimpanan 
dana dalam bentuk giro, deposito, tabungan maupun bentuk lain yang dipersamakan dengan itu serta 
tidak termasuk dalam program penjaminan pemerintah atau jaminan oleh Bank dalam bentuk apapun 
atas produk i-Great Asuransi Zaujani Pembiayaan ini kepada nasabah. Kontribusi yang dibayarkan oleh 
Pemegang Polis sudah termasuk biaya administrasi, imbal jasa bank, dan imbal jasa tenaga pemasar.

• Informasi pada dokumen ini harus dibaca dan tunduk pada ketentuan- ketentuan polis dan 
ketentuan-ketentuan lainnya yang terkait dengan produk i-Great Asuransi Zaujani Pembiayaan yang 
berlaku pada saat ini maupun perubahannya di kemudian hari.

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 sebagaimana tercantum dalam Polis 
serta menyerahkannya kepada Great Eastern Life Indonesia. 
Brosur ini bukan merupakan kontrak polis. Terdapat syarat dan ketentuan yang berlaku.
Untuk informasi terkait prosedur klaim dapat menghubungi Customer Contact Center kami di: 
• Telepon: (+62) 21 2554 3800 (Senin-Jumat, 09.00-18.00 WIB)

• Email: wecare-id@greateasternlife.com
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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.

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 lebih dari S$90 Miliar dan 
melayani lebih dari 10 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, 
perlindungan kesehatan, rencana hari tua dan rencana pendidikan anak melalui beberapa jalur distribusi 
seperti Bancassurance dan Digital. 

Great Eastern Life Indonesia telah diakui oleh berbagai organisasi terkemuka dan memenangkan 
beberapa penghargaan, antara lain Top 5 Most Admired Life Insurance Company dari Warta Ekonomi, 
Best Insurance Award 2020 dari Majalah Investor, Top 4 Best Financial Performance dari Thinknovate 
dan Pikiran Rakyat, Top 5 Financial Performance dari Warta Ekonomi, Best Life Insurance Award 2020 
dari Media Asuransi dan berbagai penghargaan bergengsi lainnya.

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 10 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 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 asuransi 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.


