
Q Study Plan
Insurance

Perlindungan Bagi
Anda Sekaligus Masa 
Depan Anak Anda



Setiap cita-cita adalah harapan yang harus diwujudkan. 
Saatnya memastikan cita-cita buah hati kita terus tumbuh 
dengan memberikan pendidikan terbaik. Kini waktunya 
untuk merancang perencanaan keuangan yang tepat dan 
optimal demi mengantisipasi biaya pendidikan yang senantiasa 
meningkat setiap tahunnya.

Q Study Plan Insurance hadir untuk menyediakan beragam solusi 
perencanaan keuangan yang tepat bagi pendidikan buah hati Anda. Q Study Plan 
Insurance merupakan produk asuransi jiwa dwiguna kombinasi yang memberikan 
perlindungan dari risiko kematian sekaligus memberikan perlindungan bagi masa depan 
anak Anda berupa sejumlah Uang Pertanggungan untuk Dana Pendidikan anak Anda.

Q Study Plan
Insurance

Keunggulan Q Study Plan Insurance 

Ketentuan Asuransi
Q Study Plan Insurance

Total manfaat hingga

3x Uang Pertanggungan

apabila Tertanggung meninggal dunia
sebelum masa asuransi berakhir maka
Dana Pendidikan tetap dibayarkan
sesuai jadwal

Pembebasan premi
& kepastian pembayaran
dana pendidikan

Proses seleksi risiko  calon tertanggung

mudah & cepat 

Masa
Pembayaran

Premi
(MPP)

5tahun

Usia Masuk
tahun18

tahun45
sampai dengan

Mata Uang

Rupiah

Masa
Pertanggungan

18 tahun

Cara Pembayaran 
Premi

Bulanan

Memiliki nilai tunai
dalam masa perlindungan



Tabel Manfaat Dana Pendidikan
Dana Pendidikan akan dibayarkan sebesar % Uang Pertanggungan sesuai dengan plan 
yang dipilih dengan jadwal pembayaran sebagai berikut :

Catatan: Premi yang dibayarkan sudah termasuk biaya akuisisi, biaya administrasi, biaya asuransi, imbalan jasa 
kepada pihak ketiga, biaya denda, biaya penalti, biaya bunga dan biaya pemasaran (bila ada)

Manfaat
Manfaat Hidup

Selama Masa Pertanggungan Asuransi, Anda akan menerima Manfaat Asuransi berupa Dana 
Pendidikan yang akan dibayarkan sesuai jadwal.

Manfaat Meninggal Dunia
      Meninggal Dunia Akibat kecelakaan

Apabila Tertanggung meninggal dunia sebagai akibat dari Kecelakaan maka akan dibayarkan 
Manfaat Asuransi sebesar 200% Uang Pertanggungan, selanjutnya asuransi menjadi bebas 
Premi dan Dana Pendidikan tetap dibayarkan sesuai jadwal.

      Meninggal Dunia Bukan Akibat kecelakaan
Apabila Tertanggung meninggal dunia bukan akibat Kecelakaan maka akan dibayarkan 
Manfaat Asuransi sebesar 150% Uang Pertanggungan, selanjutnya asuransi menjadi bebas 
Premi dan Dana Pendidikan tetap dibayarkan sesuai jadwal.

Contoh Ilustrasi  Manfaat Q Study Plan Insurance 
Bapak A berusia 25 tahun membeli produk Asuransi Q Study Plan Insurance  dengan 
Masa Pembayaran Premi selama 5 tahun dan dengan Uang Pertanggungan sebesar Rp 
100 juta. Pada usia 30 tahun, Bapak A meninggal dunia akibat kecelakaan.

Akhir Tahun Polis Ke- 6 12 15 18 Total

Persentase Uang 
Pertanggungan 15% 20% 40% 75% 150%

Untuk lebih lengkapnya mengenai pengecualian atas produk ini silakan dilihat pada ketentuan Polis atau website (www.sequis.co.id)

Bunuh diri apabila peristiwa itu terjadi dalam waktu 2 (dua) tahun setelah Pertanggungan berlaku atau dalam waktu 2 
(dua) tahun sejak tanggal pemulihan Polis, yang mana yang paling akhir;
Hukuman mati oleh pengadilan;
Pekerjaan, olahraga dan hobi yang mengandung risiko;
Perbuatan kejahatan atau percobaan melanggar hukum.

Penanggung tidak akan membayar Manfaat Meninggal Dunia apabila Tertanggung meninggal dunia dalam Masa 
Asuransi akibat :
1.

2.
3.
4.

Pengecualian

Manfaat Asuransi yang diberikan: 
1. Manfaat meninggal dunia akibat kecelakaan sebesar 200% Uang Pertanggungan (Rp200 juta).
2. Selanjutnya Pembayaran Premi berakhir dan Dana Pendidikan tetap dibayarkan sesuai dengan jadwal 

pembayaran yang telah ditetapkan dengan Total Manfaat Dana Pendidikan sebesar 150% Uang  
Pertanggungan atau Rp150 juta kepada ahli waris



Brosur ini disiapkan oleh PT Asuransi Jiwa Sequis Financial sebagai ringkasan manfaat dan ketentuan dari produk asuransi ini.
Informasi yang terkandung dalam brosur ini bersifat umum untuk menjelaskan produk secara ringkas.

Perlu diingat bahwa brosur ini bukan merupakan kontrak asuransi apabila terdapat kesalahan penulisan pada brosur,
syarat dan ketentuan akan mengacu kepada ketentuan di dalam polis.

PT Asuransi Jiwa Sequis Financial terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Financial Service Center
Tel. (62-21) 2994 2928 | dapat dihubungi setiap hari kerja pukul 08.15 - 17.00 WIB | Email: fsccare@sequisfinancial.com

Tentang Sequis
Sequis adalah identitas utama perusahaan yang menaungi PT Asuransi Jiwa Sequis Life yang memasarkan asuransi jiwa, 
kesehatan, dan asuransi berbasis investasi individu melalui jalur distribusi keagenan; PT Asuransi Jiwa Sequis Financial yang 
memasarkan asuransi jiwa dan kesehatan individu, melalui bank dan non bank Partnership Distribution dan Telemarketing serta 
asuransi jiwa dan kesehatan kumpulan melalui Employee Benef it Business; dan PT Sequis Aset Manajemen, perusahaan manajer 
investasi yang memasarkan produk reksa dana.

Dengan pengalaman lebih dari 35 tahun di industri asuransi dan didukung oleh lebih dari 14.500 tenaga pemasar profesional, 
Sequis berkomitmen untuk menjadi pemimpin pasar di bidang asuransi jiwa dan kesehatan yang menjawab kebutuhan 
masyarakat Indonesia. Saat ini, Sequis melayani lebih dari 440.000 jumlah polis yang dikelola melalui 7 Customer Service Center 
di 6 kota yaitu Jakarta, Medan, Bandung, Surabaya, Denpasar dan Semarang, serta lebih dari 80 kantor pemasaran di 29 kota 
di Indonesia.

Tentang PT Asuransi Jiwa Sequis Financial
PT Asuransi Jiwa Sequis Financial (Sequis Financial) merupakan anak perusahaan dari PT Asuransi Jiwa Sequis Life (Sequis Life). 
Dengan tujuan melayani masyarakat Indonesia lebih luas lagi maka pada tahun 2005, Sequis Life mengakuisisi  seluruh saham 
PT Metlife Sejahtera (Metlife) yang kemudian berganti nama menjadi PT Asuransi Jiwa Sequis Financial (Sequis Financial) 
yang memasarkan produk asuransi jiwa dan kesehatan individu melalui bank dan non bank Partnership Distribution dan 
Telemarketing serta asuransi jiwa dan kesehatan kumpulan melalui Employee Benefit Business (EBB). 

Hingga akhir 2018 Sequis Financial memiliki total aset sebesar Rp490,3 miliar dan lebih dari 30.000 jumlah polis. Sequis 
Financial berkomitmen untuk menjawab kebutuhan masyarakat Indonesia melalui rangkaian produk asuransi jiwa dan 
kesehatan untuk karyawan yang disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan, kerja sama dengan beberapa mitra perbankan 
nasional dan multinasional serta lebih dari 50 staf telemarketing  yang terlatih dan profesional.

Hubungi kami:

Prosedur Pengajuan Klaim
Pengajuan klaim dapat dilakukan dengan melengkapi formulir klaim yang dapat Anda peroleh dengan menghubungi tenaga pemasar, 

mengunjungi kantor pemasaran/service center/website kami, atau Financial Service Center di (62-21) 2994 2928. Pastikan Anda memberikan 
formulir dan dokumen klaim secara lengkap dan benar kepada tenaga pemasar, kantor pemasaran atau service center kami.

Pembayaran klaim akan dilakukan maksimal selama 30 (tiga puluh) hari kalender setelah pengajuan klaim disetujui.

Kantor Pusat:  PT Asuransi Jiwa Sequis Financial
Sequis Tower, Lt. 30, Jl. Jend. Sudirman Kav. 71, SCBD, Jakarta Selatan 12190, Indonesia  |  Tel. (62-21) 5226 677  |  Fax. (62-21) 5205 837


