


1. Manfaat meninggal dunia sebesar 100% manfaat asuransi ditambah dengan nilai 

investasi yang telah terbentuk (jika ada).

2. Manfaat hidup pada akhir masa asuransi (usia 100 tahun) adalah sebesar nilai investasi 

yang telah terbentuk.

A. MANFAAT

B. KEUNGGULAN

1.  Perlindungan asuransi hingga usia 100 tahun.

2. Minimum kontribusi yang terjangkau dengan mata uang rupiah.

3. Wakalah (biaya akuisisi) hanya di tahun pertama dan tahun kedua.

4. Produk Asuransi Syariah yang fleksibel, Anda dapat melakukan penambahan dana 

investasi (kontribusi top-up tunggal), penarikan dana investasi (withdrawal) dan 

pengalihan dana investasi (switching) kapan saja.

withdrawal) dalam satu tahun polis.

switching) dalam satu tahun polis.

7. Harga unit menggunakan 1 harga (single price)

MEGAAMANAHLINK
Merupakan produk asuransi jiwa syariah yang dikaitkan dengan investasi, 

memberikan perlindungan asuransi jiwa sekaligus kesempatan berinvestasi untuk 
mempersiapkan kebutuhan finansial masa mendatang yang dikelola berdasarkan 

prinsip syariah.



C. MANFAAT ASURANSI TAMBAHAN

Mega PA (Personal Accident) Syariah 

Risiko A

 Perlindungan atas risiko meninggal dunia 

karena kecelakaan.

Mega PA (Personal Accident) Syariah 

Risiko AB

 Perlindungan atas risiko meninggal dunia 

atau cacat tetap karena kecelakaan.

Mega 60-CI  Syariah

Mega HCP (Hospital Cash Plan) Syariah

 Santunan rawat inap dan ICU/ICCU di 

Rumah Sakit.

Mega HCP Plus (Hospital Cash Plan Plus)  

Syariah

 Santunan rawat inap, ICU/ICCU dan 

pembedahan di Rumah Sakit.

Mega WOC Syariah (Waiver of 

Disability)

 Pembebasan kontribusi berkala akibat 

cacat tetap total.

7. Mega CIWC Syariah (Waiver of 

 Pembebasan kontribusi berkala akibat 

8. Mega Parent Payor Syariah

 Pembebasan kontribusi berkala dan 

kontribusi top-up berkala atas risiko 

meninggal dunia atau cacat tetap total 

terhadap orangtua. 

9. Mega Spouse Payor Syariah

 Pembebasan kontribusi berkala dan 

kontribusi top-up berkala atas risiko 

meninggal dunia atau cacat tetap  

total terhadap pasangan.

10. Mega Term Syariah

 Perlindungan atas risiko meninggal 

dunia karena sakit/kecelakaan.

11. Mega TPD Syariah

 Perlindungan atas risiko cacat tetap 

total karena kecelakaan.

D. JENIS DANA INVESTASI

Mega Amanah Link Liquid Fund, merupakan penempatan dana investasi 
sekurang-kurangnya  80% (delapan puluh persen) dan maksimal 100% (seratus persen) 
dari aset subdana dalam bentuk surat berharga bersifat hutang yang jatuh tempo kurang 
dari satu tahun atau ditempatkan di  pasar uang,  sisanya selain instrumen investasi 
tersebut. 
Mega Amanah Link Fixed Income Fund, merupakan penempatan dana investasi 
sekurang-kurangnya  80% (delapan puluh persen) dari aset subdana dalam bentuk surat 
berharga bersifat hutang dan atau unit penyertaan Reksa Dana Pendapatan Tetap, 
sisanya selain instrumen investasi tersebut.
Mega Amanah Link Balanced Fund, merupakan penempatan dana investasi 
sekurang-kurangnya  0% dan maksimal 80% (delapan puluh persen) dari aset subdana 
dalam bentuk surat berharga bersifat hutang atau sekurang-kurangnya  0% dan maksimal 
80% (delapan puluh persen) dalam bentuh efek ekuitas atau sekurang-kurangnya  0% dan 
maksimal 80% (delapan puluh persen) dalam bentuk pasar uang sisanya selain instrumen 
investasi tersebut. 
Mega Amanah Link Equity Fund, merupakan penempatan dana investasi 
sekurang-kurangnya  80% (delapan puluh persen) dan maksimal 100% (seratus persen) 
dari aset subdana dalam bentuk surat berharga bersifat ekuitas yang termasuk dalam 
efek syariah sisanya selain instrumen investasi tersebut. 



F. BIAYA

E. PERSYARATAN

1. Usia masuk Peserta 1-60 tahun

2.  Usia masuk Pemegang Polis 18-85 tahun

3.  Mengisi Surat Pengajuan Asuransi Jiwa Syariah (SPAJS)

4. Membayar Kontribusi :

a. Kontribusi risiko asuransi syariah per bulan meningkat setiap tahun sesuai dengan  
     pertambahan usia peserta.
b. Biaya administrasi sebesar Rp 20.000,- per bulan.
c. Bebas biaya untuk 2 (dua) kali penarikan
    dana dalam satu tahun Polis. Penarikan dana selanjutnya dikenakan biaya sebesar         
    1,25% dari dana yang ditarik.
d. Bebas biaya untuk 6 (enam) kali pengalihan dana investasi dalam satu tahun     
    polis. Pengalihan dana investasi selanjutnya dikenakan biaya sebesar 
    Rp 100.000,-.
e. Biaya penerbitan polis sebesar Rp 50.000,-.
f. Biaya pengelolaan investasi sebesar 3% per tahun dari total dana investasi.
g. Biaya pembatalan polis selama masa peninjauan polis sebesar Rp 50.000,-.
h. Wakalah (biaya akuisisi) : tahun pertama 80%; tahun kedua 15% 
    dari kontribusi berkala.   
i.  Biaya top-up sebesar 3%.



G. ILUSTRASI PERKEMBANGAN DANA INVESTASI

H. RISIKO YANG DITANGGUNG PEMEGANG POLIS

Nama Peserta : Bapak Agung
Usia Peserta : 30 tahun
Kontribusi berkala : Rp 100.000.000
Manfaat Asuransi : Rp 500.000.000

Sebagaimana layaknya produk investasi unit linked, produk Mega Amanah Link mempunyai 
keterkaitan langsung dengan instrumen Pasar Uang, Pendapatan Tetap dan Ekuitas yang 
memiliki risiko investasi sesuai dengan karakter masing-masing instrumen investasi tersebut. 

tersebut.

Grafik Nilai Investasi* & Manfaat Meninggal Dunia**

Asumsi Total Nilai Investasi* & Manfaat Meninggal Dunia**

Akhir
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*  Nilai investasi dapat bertambah atau berkurang dari total kontribusi yang diinvestasikan sesuai harga pasar yang berlaku 
saat itu.

** Manfaat Meninggal Dunia adalah manfaat yang akan diberikan pada saat Peserta meninggal dunia yaitu Uang 
Pertanggungan ditambah dengan Nilai Investasi.

kewajiban sebagai pemegang polis/ peserta dan ketentuan mengenai produk ini tercantum dalam Polis.
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Asumsi Nilai Investasi 8% per
tahun

Asumsi Nilai Investasi 10,3%
per tahun

Manfaat Meninggal Dunia 8%
per tahun

Manfaat Meninggal Dunia
10,3% per tahun

Asumsi tingkat hasil investasi 8% dan 10,3% per tahun tidak dijamin dan dapat 
berubah dari waktu ke waktu, tergantung kinerja dana investasi yang dipilih oleh 

pemegang polis.



I. HARGA UNIT

penjaminan pemerintah.
2. Produk ini merupakan produk PT Asuransi Jiwa Mega Indonesia Unit Syariah dan bank 

kondisi yang tercantum dalam polis.

manfaat yang dihasilkan dari investasi ini akan sepenuhnya menjadi tanggung jawab 
pemegang polis.

5. Kinerja investasi masa lalu bukan merupakan indikasi hasil investasi  masa yang akan 

6. Nilai Investasi dapat menjadi lebih besar ataupun lebih kecil dari total kontribusi yang 

sesuai dengan kebutuhan dan profil risiko pemegang polis.

CATATAN PENTING

Tanggal Perhitungan NAV/unit dapat dilakukan setiap hari bursa. Perhitungan NAV/unit 

menggunakan harga penutupan pada hari bursa yang bersangkutan.


