KETENTUAN KHUSUS POLIS
TM POWER LINK
(REGULER PREMIUM)
Ketentuan Khusus Polis dan Ketentuan Umum Polis ini tetap berlaku dan mengikat.
Pasal 1
KETENTUAN PRODUK
Produk TM Power Link memiliki ketentuan sebagai berikut :
1. Cara bayar Premi Dasar Reguler, dimana premi dapat dibayarkan secara :
a. Bulanan dengan minimal Premi Dasar Bulanan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).
b. Kuartalan dengan minimal Premi Dasar Kuartalan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).
c. Semesteran dengan minimal Premi Dasar Semesteran Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
d. Tahunan dengan minimal Premi Dasar Tahunan Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah).
2. Premi Top-Up Reguler, dengan tetap memperhatikan ayat 1 (satu) diatas untuk nilai minimal Top-Up
Reguler dapat dibayarkan secara :
a. Bulanan dengan minimal Top-up Regular adalah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).
b. Kuartalan dengan minimal Top-up Regular adalah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).
c. Semesteran dengan minimal Top-up Regular adalah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
d. Tahunan dengan minimal Top-Up Regular adalah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah).
3. Premi Top-up Reguler dibayarkan bersamaan dengan pembayaran Premi Dasar Reguler.
4. Premi Top-Up Single, minimal Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan kelipatannya, dan dapat
dilakukan kapan saja dengan jumlah yang berbeda-beda selama Polis masih berlaku.
5. Uang Pertanggungan, nilai minimal Uang Pertanggungan atas Polis ini adalah 5 (lima) kali dari Premi
Dasar Reguler Setahun atau Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), nilai mana yang lebih
besar.
6. Penarikan Dana, Pemegang Polis dapat melakukan penarikan Dana Investasi setiap saat dengan nilai
penarikan minimal Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per transaksi. Agar Polis tetap berlaku maka sisa
Dana Investasi setelah dilakukan penarikan adalah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).
7. Pengalihan Dana Investasi, dapat dilakukan oleh Pemegang Polis setiap saat dengan 2 (dua) cara yaitu
a.

b.

Apportionment, dimana Pemegang Polis hanya mengalihkan sebagian Dana Investasinya dari satu
jenis alokasi ke jenis alokasi lainnya. Minimal Dana Investasi yang dialihkan adalah Rp1.000.000,00
(satu juta rupiah) per transaksi dan saldo atas jenis alokasi harus ada minimal Rp2.000.000,00 (dua
juta rupiah).
Switching, dimana Pemegang Polis melakukan pemindahan seluruh Dana Investasi dari satu jenis
alokasi ke jenis alokasi yang lain.
Pasal 2
JENIS ALOKASI INVESTASI

Untuk produk Power Link, jenis alokasi investasi yang tersedia adalah :
1. TM Stable Fund, adalah jenis alokasi investasi yang stabil, dimana alokasi penempatan dana investasi
adalah minimal 80% (delapan puluh per-seratus) pada Investasi Pendapatan Tetap (Fixed Income),
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maksimal 20% (dua puluh per-seratus) pada Investasi Pasar Uang (Money Market), dan maksimal 10%
(sepuluh per-seratus) pada Investasi Saham (Stock Investment).
2. TM Managed Fund, adalah jenis alokasi investasi yang stabil, dimana alokasi penempatan dana
investasi adalah minimal 50% (lima puluh per-seratus) pada Investasi Pendapatan Tetap (Fixed Income),
maksimal 30% (tiga puluh per-seratus) pada Investasi Pasar Uang (Money Market), dan maksimal 20%
(dua puluh per-seratus) pada Investasi Saham (Stock Investment).
3. TM Equity Fund, adalah jenis alokasi investasi yang stabil, dimana alokasi penempatan dana investasi
adalah maksimal 10% (sepuluh per-seratus) pada Investasi Pendapatan Tetap (Fixed Incom), ,maksimal
20% (dua puluh per-seratus) pada Investasi Pasar Uang (Money Market), dan minimal 80% (delapan
puluh per-seratus) pada Investasi Saham (Stock Investment).

Pasal 3
BIAYA-BIAYA
Dengan tetap memperhatikan ketentuan Pasal 15 (lima belas) Ketentuan Umum Polis Power Link
Reguler Premium, biaya-biaya yang dikenakan terhadap Polis produk ini adalah sebagai berikut :
1. Biaya Akuisisi, untuk biaya akuisisi Premi Dasar akan dikenakan mulai dari tahun ke 1 (satu)
sampai tahun ke 5 (lima), dengan jumlah rincian sebagai berikut :
Tahun
Polis ke :

Alokasi Biaya
(% dari Premi Dasar
Reguler)

1

100

2

50

3

30

4

20

5

10

6 dst

0

Untuk biaya akuisisi Premi Top Reguler dan Top Up Single adalah sebesar 5% (lima per-seratus)
dari setiap Premi Top Up Reguler maupun Top Up Single yang disetor.
2. Biaya Polis, tidak dikenakan biaya atas Polis ini.
3. Biaya Asuransi bulan ke-1 (satu) sampai bulan ke-12 (dua belas) akan ditangguhkan dan kemudian
dibebankan bersamaan dengan Biaya Asuransi mulai bulan ke-13 (tiga belas) hingga bulan ke-24
(dua puluh empat) sejak Polis diterbitkan, dan untuk bulan selanjutnya sampai akhir masa
asuransi.
4. Biaya Administrasi, sebesar Rp27.500,00 (dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) per bulan
diambil dari Dana Investasi Peserta. Biaya administrasi bulan ke-1 (satu) sampai bulan ke-12 (dua
belas) akan ditangguhkan dan kemudian dibebankan bersamaan dengan biaya administrasi mulai
bulan ke-13 (tiga belas) hingga bulan ke-24 (dua puluh empat) sejak Polis diterbitkan, dan untuk
bulan selanjutnya sampai akhir masa asuransi biaya administrasi dibebankan secara normal yaitu
sebesar Rp27.500,00 (dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) per bulan.
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5. Biaya Pengelolaan Asuransi (management fee), sebesar 3% (tiga per-seratus) per tahun dan akan
diambil secara proporsional setiap bulan dari Nilai Aktiva Bersih.
6. Biaya Pengalihan Dana (Switching), Gratis apabila pengalihan dana dilakukan maksimal 3 (tiga)
kali dalam setahun. Apabila melebihi 3 (tiga) kali dalam setahun ,maka kelebihan tersebut
dikenakan biaya Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk setiap transaksi.
7. Biaya Penarikan dan Penebusan Dana :
Biaya Penarikan Sebagian Dana (withdrawal) :
- Apabila usia Polis ≤ 2 (dua) tahun sejak Polis diterbitkan adalah sebesar 1% (satu perseratus) dari Nilai withdrawal.
- Apabila usia Polis > 2 (dua) tahun sejak Polis diterbitkan, maka (tidak ada biaya Penarikan
Dana.
Biaya Penarikan Seluruh Dana/ Penebusan Dana (surrender):
- Apabila usia Polis ≤ 2 (dua) tahun sejak Polis diterbitkan, maka biayanya akan dikenakan
sebesar Biaya Asuransi yang belum dilalui terhadap tahun Polis berjalan dan Biaya Asuransi
terhutang, ditambah 1% (satu per-seratus) dari nilai surrender.
- Apabila usia Polis > 2 (dua) tahun sejak Polis diterbitkan maka biayanya akan dikenakan
sebesar Biaya Asuransi yang belum dilalui terhadap tahun Polis berjalan dan Biaya Asuransi
terhutang
8. Biaya Freelook, apabila Pemegang Polis membatalkan Polis dalam masa Freelook (sesuai dengan
ketentuan Freelook Period), maka akan dikenakan biaya sebesar Rp100.000,00 (Seratus Ribu
Rupiah ).
9. Biaya Klaim meninggal :
maka biayanya akan dikenakan sebesar Biaya Asuransi yang belum dilalui terhadap tahun Polis
berjalan dan Biaya Asuransi terhutang.
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ENDORSEMENT – 1103.01
Polis TM Power Link melaui Pemasaran dalam Jaringan In4link

Dengan tidak menyimpang dari Ketentuan Umum dan Ketentuan Khusus TM Power Link, maka disetujui
untuk dilakukan perubahan sebagaimana tercantum dalam :
Ketentuan Khusus Polis Pasal 1 tentang Ketentuan Produk hanya disediakan 3 jenis paket, yaitu :
1. Premi Rp 350.000,- yang terdiri dari Premi dasar Rp 210.000,- dan Top up sebesar Rp 140.000,memberikan manfaat Uang Pertanggungan sebesar Rp 21.000.000,2.

Premi Rp 700.000,- yang terdiri dari Premi dasar Rp 420.000,- dan Top up sebesar Rp 280.000,memberikan manfaat Uang Pertanggungan sebesar Rp 42.000.000,-

3. Premi Rp 1.050.000,- yang terdiri dari Premi dasar Rp 630.000,- dan Top up sebesar Rp 420.000,memberikan manfaat Uang Pertanggungan sebesar Rp 63.000.000,Endorsement ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Polis TM Power Link dan Ketentuan Umum
serta Ketentuan Khusus yang terdapat di dalam Polis tetap berlaku.

