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SequislinQ
New Gen Protector
Memiliki perencanaan yang baik untuk masa depan keluarga adalah 
hal utama yang perlu diperhatikan, mulai dari dana masa depan dan 
dana pendidikan harus disiapkan. Mengelola keuangan dengan menyisihkan  
sebagian uang penghasilan untuk masa depan dapat dilakukan dengan berbagai 
cara dan juga memerlukan ketelitian serta manajemen yang baik. Namun sebagian 
besar kita tidak menyadari adanya perbedaan nilai uang di masa datang bahkan 
tidak mengetahui risiko-risiko yang dihadapi di masa depan. Karena itulah perlunya 
melakukan investasi mulai dari sekarang melalui SequislinQ New Gen Protector yang 
menawarkan perlindungan jiwa sekaligus memberikan manfaat investasi.

Keunggulan SequislinQ New Gen Protector

Memberikan 2 manfaat sekaligus yaitu perlindungan jiwa sampai usia 
100 tahun dan investasi.*

Keleluasaan menentukan pilihan dana investasi sesuai dengan 
profil risiko Anda

* Hasil investasi tidak dijamin, tergantung kinerja dan risiko 
masing-masing jenis dana investasi

Keuangan keluarga terlindungi dengan adanya Manfaat 
Pertanggungan dan Nilai Polis

Dapat dikombinasikan dengan Asuransi 
Tambahan yang dapat disesuaikan dengan 
kebutuhan Anda

Memiliki Loyalty Bonus yang diberikan khusus 
bagi yang memenuhi persyaratan

Berlaku Garansi Tidak Batal 
(No Lapse Guarantee) selama 10 
tahun pertama Polis sesuai dengan 
ketentuan yang berlaku



Ketentuan SequislinQ New Gen Protector

Proporsi Alokasi Investasi 
dari Premi Target

Manfaat SequislinQ New Gen Protector

Masa
Pertanggungan
sampai dengan 
Tertanggung
berusia 
100 tahun

Usia Masuk
0-70 Tahun

Masa
Pembayaran Premi

(MPP) minimal

5 tahun

Uang Pertanggungan
Min 5x Premi Target
Maks sesuai dengan 

persetujuan
Underwriting 

Bulanan, 
Kuartalan, 
Semesteran, 
Tahunan

  

Manfaat Meninggal Dunia
Apabila Tertanggung meninggal  dunia sebelum berakhirnya Masa 
Pertanggungan Asuransi, maka akan dibayarkan 100% Uang Pertanggungan 
dan Nilai Polis (jika ada) dan selanjutnya pertanggungan berakhir.

Loyalty Bonus
Loyalty Bonus akan diberikan khusus untuk Polis dengan Masa Pembayaran 
Premi 11 tahun atau lebih yang memenuhi persyaratan. Loyalty Bonus akan 
diberikan sebesar 3% dari Premi Target di Awal Pertanggungan dimulai 
sejak tahun Polis ke-11 hingga akhir Masa 
Pembayaran Premi dengan ketentuan:
a. Premi Terjadwal selalu dibayarkan 

tepat waktu (tidak pernah Cuti Premi).
b. Tidak pernah ada penarikan dana 

sebagian/penebusan.

Manfaat Hidup
Apabila Tertanggung bertahan hidup 
sampai akhir Masa Pertanggungan 
Asuransi, maka Nilai Polis yang terbentuk 
akan dibayarkan.

Tahun Polis Alokasi

1 20%

2 45%

3 75%

4 90%

5 90%

6+ 100%



Biaya SequislinQ New Gen Protector

Pilihan Jenis Investasi

Biaya Asuransi Tambahan
Tergantung pada usia, jenis kelamin, atau tipe risiko lainnya yang telah 
ditentukan dan dikenakan setiap bulan semenjak Polis terbit selama Masa 
Pertanggungan Asuransi.

Biaya Administrasi
Sebesar Rp 40 ribu per bulan.

Biaya Asuransi
Tergantung pada usia, jenis kelamin, atau tipe risiko lainnya yang telah 
ditentukan dan dikenakan setiap bulan semenjak Polis terbit selama Masa 
Pertanggungan Asuransi.

Biaya Pengelolaan Investasi
Tergantung dari jenis Dana Investasi 
yang dipilih dan dikenakan atas 
Nilai Polis / Dana Investasi Unit Link.

Rp

Rp Biaya Pemindahan Dana
Bebas biaya hingga 5 kali 
pemindahan dana untuk setiap 
tahun polis. 
Pemindahan dana keenam dan 
selanjutnya dikenakan biaya 
sebesar 1% dari jumlah dana yang 
dipindahkan dengan minimal  
Rp 100 ribu per transaksi.

Biaya Penarikan Dana Sebagian / Penebusan
Bebas biaya hingga 5 kali penarikan/penebusan untuk setiap tahun polis. 
Penarikan/penebusan keenam dan selanjutnya dikenakan biaya sebesar 
1% dari jumlah penarikan/penebusan dengan minimal Rp 100 ribu per 
transaksi.

Rupiah Equity Fund
Investasi dilakukan pada pasar saham dan pasar uang dengan porsi 
pasar saham minimal 80%.

Toleransi risiko tinggi.
Untuk memperoleh pengembalian dari pertumbuhan pasar 
saham dalam jangka panjang. 

Rupiah Managed Fund
Investasi dilakukan pada pasar saham, obligasi dan pasar uang 
dengan komposisi masing-masing tidak melebihi 80%.

Toleransi risiko sedang hingga tinggi.
Untuk memperoleh tingkat pengembalian yang optimal 
melalui investasi di pasar saham dan obligasi.
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Dana Investasi Biaya per tahun
(% dari Nilai Polis)

Rupiah Cash Fund 1.00%

Rupiah Dynamic Fund 2.00%

Rupiah Equity Fund 2.00%

Rupiah Managed 
Fund 1.75%

Rupiah Stable Fund 1.50%

Syariah Rupiah 
Balance Fund 1.75%



Table Kinerja Investasi

Syariah Rupiah Balanced Fund
Investasi dilakukan pada pasar saham, obligasi (sukuk) dan pasar 
uang berbasis syariah dengan komposisi masing-masing tidak 
melebihi 80%.

Toleransi risiko sedang hingga tinggi.
Untuk memperoleh tingkat pengembalian yang optimal 
melalui investasi di pasar saham dan obligasi.

Rupiah Dynamic Fund
Investasi dilakukan pada pasar saham atau pasar uang yang dikelola 
secara dinamis sesuai kondisi pasar modal.

Toleransi risiko tinggi hingga sedang.
Untuk memperoleh pengembalian dari pertumbuhan pasar 
saham dalam jangka panjang dengan pengelolaan portofolio 
yang memungkinkan pengendalian kerugian portofolio investasi.

Rupiah Stable Fund
Investasi dilakukan pada obligasi dan pasar uang dengan porsi 
obligasi minimal 80%.

Toleransi risiko sedang.
Untuk memperoleh pengembalian yang stabil.

Rupiah Cash Fund
Investasi dilakukan pada pasar uang atau obligasi dengan jatuh 
tempo kurang dari 1 (satu) tahun dengan tingkat pengembalian 
yang stabil.

Toleransi risiko sedang.
Untuk menjaga likuiditas dan mempertahankan nilai modal.
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Rata-Rata 
5 Tahun

2019 2018 2017 2016 2015 Rata-Rata 
s.d 2014

Rupiah Cash Fund 5,79% 5,85% 4,80% 5,44% 6,18% 6,71% 5,17%

Rupiah Managed Fund 5,81% 6,27% -3,19% 15,30% 13,08% -2,40% 21,19%

Rupiah Equity Fund 3,86% -0,86% -5,28% 15,79% 13,67% -4,01% 32,80%

Rupiah Stable Fund 7,07% 10,21% -0,58% 12,81% 11,15% 1,75% 9,20%

Syariah Rupiah 
Balanced Fund

3,44% 1,56% -2,82% 6,37% 13,10% -1,00% 10,47%

Rupiah Dynamic Fund 1,66% 1,33% -2,25% 13,39% 6,44% -10,61% 1,95%



Contoh Ilustrasi Manfaat SequislinQ New Gen Protector
Usia masuk : 30 tahun
Jenis kelamin : Laki-laki
Premi Target Tahunan : Rp6 juta
Top Up Terjadwal : Rp2 juta
Uang Pertanggungan : Rp500 juta
Cara Pembayaran Premi : Tahunan
Masa Pembayaran Premi : 15 tahun
Jenis dana investasi : Rupiah Equity Fund

Total Manfaat
(dalam Rp Miliaran)

Usia 30 45 65 100

6

Masa Perlindungan

Estimasi Total Manfaat 
Meninggal Dunia 

sebesar UP Rp500 juta
+ Nilai Polis (jika ada)

Estimasi Nilai Polis Akhir 
(Manfaat Hidup)

Rp 5,3 Miliar

Masa
Pembayaran premi

Catatan:
1. Pengelolaan dilakukan oleh Sequis baik melalui reksa dana ataupun penempatan secara langsung
2. Pengelolaan dana investasi merupakan kebijakan Penanggung dengan mengikuti pilihan Dana Investasi Unit LInk 

yang telah ditentukan oleh Pemegang Polis.
3. Dana Investasi Unit Link akan dinilai untuk menentukan Harga Unit pada Periode Valuasi menggunakan Metode 

Valuasi sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam satu minggu. Tanggal Valuasi dan frekuensi valuasi akan ditentukan 
oleh Penanggung dan mungkin diubah sewaktu-waktu oleh Penanggung.

4. Manfaat Polis asuransi terdiri dari manfaat asuransi dasar apabila tertanggung meninggal dunia ditambah dengan 
Nilai Polis dalam bentuk unit  yang didasarkan pada harga beli unit pada tanggal valuasi berikutnya setelah Tanggal 
Berakhirnya Kontrak.

5. Dasar penilaian dana menggunakan satuan investasi dalam “Unit” dengan menggunakan penilaian dan Harga Unit 
sebagai evaluasi dari unit. Harga Unit dapat naik maupun turun tergantung pada kondisi pasar pada saat itu

6. Penilaian Harga Unit dilakukan setiap hari kerja dengan menggunakan metode harga pasar yang berlaku bagi 
instrumen investasi yang mendasari masing-masing metode Dana Investasi Unit Link yang dipilih.

7. Risiko investasi : Risiko Pasar, Risiko Likuiditas, Risiko Operasional, Risiko Ekonomi dan Perubahan Politik, Risiko Klaim



Manfaat Meninggal Dunia tidak berlaku untuk kematian yang diakibatkan secara langsung ataupun tidak langsung, 
seluruhnya atau sebagian, oleh hal-hal berikut ini:
a. 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;
b. hukuman mati oleh pengadilan;
c.   pekerjaan/jabatan Tertanggung yang mengandung risiko sebagai militer, polisi, pilot, buruh tambang, 

sepanjang risiko jabatan itu tidak dipertanggungkan atau tidak dicantumkan dalam aplikasi;
d.  olahraga atau kesenangan/hobi Tertanggung yang mengandung bahaya termasuk tetapi tidak 

terbatas pada balap mobil, balap motor, balap kuda, olahraga dirgantara, berlayar, mendaki 
gunung, bertinju serta olahraga lain yang mengandung bahaya dan risiko yang sama 
sepanjang kegiatan olahraga/hobi tersebut tidak dipertanggungkan;

e. perbuatan kejahatan yang dilakukan dengan sengaja oleh mereka yang 
berkepentingan dengan Pertanggungan ini; atau

f. perbuatan dan/atau percobaan melanggar hukum.

Catatan Penting:
Estimasi Nilai Polis yang tertera pada ilustrasi ini menggunakan tingkat investasi pada Rupiah Equity Fund sebesar 10%. 
Nilai Polis hanya merupakan ilustrasi dan besarnya tidak dijamin. Hal ini digambarkan dengan asumsi hasil investasi dan 
biaya yang berlaku serta biaya tetap yang tidak berubah untuk setiap tahun Polis.
Grafik tersebut hanya merupakan ILUSTRASI dan besarnya TIDAK DIJAMIN. 
Jumlah aktual dari Nilai Polis dapat meningkat atau menurun tergantung pada kinerja dana investasi yang dipilih 
Nasabah dan tidak terlepas dari risiko investasi, yang memungkinkan terjadinya nilai manfaat lebih kecil dari nilai dana 
yang diinvestasikan.
Ilustrasi ini bukan merupakan perjanjian asuransi dan bukan merupakan bagian dari Polis. Hak dan kewajiban sebagai 
Pemegang Polis/Tertanggung dan ketentuan lebih lanjut mengenai produk ini tercantum di dalam Polis.

Pengecualian



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 Sequis Care di (62-21) 2994 2929. 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.

Brosur ini disiapkan oleh PT Asuransi Jiwa Sequis Life 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.

Segala bentuk informasi yang diubah dan tidak sesuai dengan pernyataan dalam isi brosur ini bukan merupakan tanggung jawab
dari PT Asuransi Jiwa Sequis Life.

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

Tentang Sequis
Sequis merupakan sebuah identitas korporasi utama yang menaungi PT Asuransi Jiwa Sequis Life 
yang memasarkan asuransi jiwa dan kesehatan individu dan kumpulan melalui jalur distribusi 
keagenan; PT Asuransi Jiwa Sequis Financial yang memasarkan asuransi jiwa dan kesehatan 
individu dan kumpulan melalui jalur distribusi Employee Benefit Business, Partnership Distribution 
dan Telemarketing; dan PT Sequis Aset Manajemen, sebuah perusahaan manajer investasi yang 
memasarkan produk investasi reksa dana.

Saat ini, Sequis melayani masyarakat Indonesia melalui 7 Customer Service Center di 6 kota yaitu Jakarta, 
Medan, Bandung, Surabaya, Denpasar dan Semarang, serta lebih dari 70 kantor pemasaran di 27 kota 
di Indonesia.

Tentang PT Asuransi Jiwa Sequis Life

Hubungi kami:

PT Asuransi Jiwa Sequis Life (Sequis Life) berdiri tahun 1984 dengan nama PT Universal Life Indonesia 
(ULINDO) di bawah naungan Gunung Sewu yang kemudian berubah menjadi Sewu New York Life (NYL) 
pada tahun 1992. Pada tahun 2003 seluruh saham NYL diakuisisi dan perusahaan mengganti namanya 
menjadi Sequis Life yang berfokus untuk melayani nasabah individu dan kumpulan melalui jalur 
distribusi keagenan yang menawarkan beragam produk inovatif mencakup asuransi jiwa dan kesehatan. 
Hingga akhir 2020 Sequis Life memiliki total aset sebesar Rp19,9 triliun, lebih dari 300.000 jumlah polis, 
serta didukung oleh lebih dari 9.000 tenaga pemasar professional. 

Kantor Pusat:  PT Asuransi Jiwa Sequis Life
Sequis Tower, Lt. 33, Jl. Jend. Sudirman Kav. 71, SCBD, Jakarta Selatan 12190, Indonesia  |  Telp. (62-21) 5223 123  |  Fax. (62-21) 5213 579 / 80

Sequis Care
Telp. (62-21) 2994 2929 | dapat dihubungi setiap hari kerja pukul 08.15 - 17.00 WIB | Email: care@sequislife.com


