
BERAGAM MANFAAT

Mitra Permata memberikan manfaat-manfat berikut:
1. Jaminan pembayaran akumulasi dana tabungan di akhir periode 
 asuransi atau pada saat tertanggung meninggal dunia. 
2. Jaminan pengembalian investasi atas akumulasi dana tabungan 
 sebesar minimum 4,5% per tahun.
3. Pendapatan bersih tambahan melalui bagi hasil 70:30    
 (pemegang polis: AJB Bumiputera 1912) jika dana investasi  yang   
 diperoleh AJB Bumiputera 1912 melampaui hasil investasi yang   
 dijamin pada poin nomor 2.
4. Fleksibilitas dalam menentukan jumlah santunan meninggal   
 dunia pada saat menetapkan kesepakatan asuransi seperti yang   
 ditunjukkan tabel sebagai berikut:

5. Fleksibilitas dalam pembayaran premi tambahan; maksimal 1   
 (satu) tahun sebelum berakhirnya masa kontrak polis.
6. Fleksibilitas dalam mendapatkan sebagian dari akumulasi dana   
 tabungan (maksimal hingga 50% dari dana akumulasi, 3 kali   
 dalam setahun dengan minimal interval penarikan 3 bulan),   
 setelah polis berlaku selama 1 (satu) tahun.

7. Santunan meninggal dunia sebesar 100% jika premi asuransi   
 dibayar tanpa tambahan Risiko A*, dan 200% jika premi asuransi   
 dibayar dengan tambahan Risiko A*.
 * Risiko Kecelakaan

ANDA BERMINAT?

1. Jika Anda berusia antara 15 - 65 tahun di awal periode asuransi, 
 Anda dapat menjadi Tertanggung dan menikmati tabungan 
 serta perlindungan Mitra Permata.
2. Periode asuransi minimal 5 tahun dan maksimum 15 tahun.
3. Premi dibayar dalam mata uang Rupiah.
4. Premi dibayar sebagai pembayaran tunggal dan dapat 
 ditingkatkan sewaktu-waktu.

Nilai Tinggi Dan Fleksibilitas -
Tabungan Yang Dapat Anda Andalkan MITRA 

PERMATA

Asuransi Jiwa
PERORANGAN  

Mitra Permata dirancang untuk menyediakan manfaat 

perlindungan tabungan dengan nilai investasi tinggi. Dan 

walaupun Mitra Permata adalah sebuah program asuransi, 

produk ini dirancang untuk menawarkan �eksibilitas yang tidak 

terbatas, memungkinkan Anda untuk menentukan pembayaran 

premi, jumlah uang pertanggungan, dan nilai penarikan 

tabungan.

Jika Anda mencari program tabungan yang

dapat memberikan nilai investasi tinggi dan 

perlindungan asuransi bagi Anda dan keluarga 

serta �eksibilitas untuk mengatur keuangan Anda, 

AJB Bumiputera 1912 memiliki produk asuransi 

yang Anda butuhkan.

Pilihan Besaran Uang Pertanggungan

Alternatif 1 1.25 X Premi Tunggal

Alternatif 2 2 X Premi Tunggal

Alternatif 3 3 X Premi Tunggal

Alternatif 4 4 X Premi Tunggal

Alternatif 5 5 X Premi Tunggal

KETENTUAN MEDIS

1. Mitra Permata dapat diperoleh dengan pemeriksaan dokter 
 (medis) atau tanpa pemeriksaan dokter (non-medis), sesuai 
 persyaratan yang ditetapkan oleh AJB Bumiputera 1912. 
2. Batas maksimal Uang Pertanggungan Asuransi tanpa pemeriksaan 
 dokter (non-medis) adalah Rp 200.000.000 - (dua ratus juta 
 Rupiah).
3. Masa observasi untuk asuransi tanpa pemeriksaan dokter 
 (non-medis) adalah 2 (dua) tahun, maka perhitungan santunan 
 adalah sebagai berikut:
 •  Meninggal dunia dalam tahun I (pertama), mendapatkan santunan 
    sebesar 60% dari Uang Pertanggungan. 
 •  Meninggal dunia dalam tahun II (kedua), mendapatkan santunan 
    sebesar 80% Uang Pertanggungan. 
 •  Meninggal dunia dalam tahun III (ketiga), mendapatkan santunan 
    sebesar 100% Uang Pertanggungan. 

PENGECUALIAN

Jika Tertanggung meninggal dunia karena kecelakaan atau penyakit 
yang dinyatakan sebagai wabah oleh lembaga kesehatan di tempat 
Tertanggung tinggal, maka ketentuan masa observasi tanpa 
pemeriksaan medis (non-medis) tidak berlaku.

Jika Anda ingin merasakan manfaat Mitra Permata, hubungi kantor 
AJB Bumiputera 1912 terdekat untuk informasi lebih lanjut. 

Informasi tentang perkembangan hasil investasi juga bisa didapat 
dengan menghubungi kantor AJB Bumiputera 1912 di seluruh 
Indonesia.
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