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Takaful Falah Proteksi

Takaful Keluarga adalah pelopor perusahaan asuransi jiwa 
syariah di Indonesia. Mulai beroperasi sejak tahun 1994, 
Takaful Keluarga mengembangkan berbagai produk untuk   
memenuhi kebutuhan berasuransi sesuai syariah meliputi 
perlindungan jiwa, perlindungan kesehatan, perencanaan   
pendidikan anak, perencanaan hari tua, serta menjadi rekan 
terbaik dalam perencanaan investasi.

Takaful Keluarga telah memperoleh sertifikasi ISO 9001:2015 
sebagai standar internasional mutakhir untuk sistem 
manajemen mutu.  Takaful Keluarga terdaftar dan diawasi oleh  
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta memiliki tenaga 
pemasaran yang terlisensi oleh Asosiasi Asuransi Jiwa  
Indonesia (AAJI) dan Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia  
(AASI). Kinerja positif Takaful Keluarga dari tahun ke tahun 
dibuktikan dengan diraihnya penghargaan-penghargaan 
prestisius yang diberikan oleh berbagai institusi.

Konsep tolong menolong mendasari prinsip kerja Takaful 
Keluarga. Perusahaan menyediakan wadah bagi peserta untuk 
saling melindungi dan bersama-sama menanggung risiko 
keuangan bilamana musibah menimpa. Bermula dari konsep 
tersebut, Takaful Keluarga berupaya menghadirkan solusi 
pengelolaan keuangan dan usaha meminimalisir risiko sesuai 
dengan prinsip-prinsip syariah yang bebas dari unsur gharar 
(ketidakjelasan), maisir (perjudian), riba (sistem bunga), dan 
zhulm (ketidakadilan). 

Untuk menjamin bahwa sistem operasional, pengembangan 
produk, serta kebijakan investasi benar-benar dijalankan 
sesuai syariah, Takaful Keluarga berada di bawah pengawasan 
Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia 
(DSN-MUI) melalui keberadaan Dewan Pengawas Syariah 
(DPS) dalam struktur Perusahaan.

Tentang Takaful Keluarga

Produk Takaful

Mengapa Berasuransi Syariah? 

(QS. An-Nisa’ [4]: 9)

“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang 
seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang 
lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. 
Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan 

hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.”

PT. Asuransi Takaful Keluarga
Graha Takaful Indonesia
Jl. Mampang Prapatan Raya No.100
Jakarta Selatan 12790 Indonesia

T. (021) 799 1234 | F. (021) 790 1435

@takafulkeluargawww.takaful.co.id

Takaful Keluarga berkomitmen memenuhi berbagai kebutuhan 
berasuransi untuk seluruh masyarakat Indonesia meliputi: 
produk asuransi tradisional (Takaful Al Khairat Individu, Takaful 
Kecelakaan Diri Individu); produk asuransi beserta tabungan 
(Takaful Falah Saving, Takaful Falah Proteksi); produk asuransi 
beserta tabungan pendidikan (Takaful Dana Pendidikan); serta 
produk asuransi unit link (Takafulink Salam Individu, Takafulink 
Salam Community, Takafulink Salam Cendekia, Takafulink 
Salam Ziarah Baitullah, Takafulink Salam Wakaf).

Di samping produk retail, Takaful Keluarga menghadirkan 
solusi proteksi finansial atas risiko jiwa dan kesehatan untuk 
peserta kumpulan (group insurance) melalui produk 
Fulmedicare Gold (jaminan biaya kesehatan), Takaful Al Khairat 
Kumpulan (asuransi jiwa kumpulan), Takaful Ziarah (asuransi 
jiwa kumpulan untuk jasa tour & travel), serta Takaful 
Pembiayaan (asuransi jiwa kumpulan untuk nasabah 
perbankan dan Lembaga pembiayaan). Dengan pengalaman 
lebih dari 25 tahun, Takaful Keluarga menjadi pilihan  
terpercaya dalam menyediakan solusi perlindungan jiwa dan 
perencanaan investasi sesuai syariah bagi masyarakat 
Indonesia.    

Terdaftar dan
diawasi oleh

Layanan Peserta
Telp. (021) 79190005
WA    0811 820 6531

Indra Kurniawan
Hp : 0822 9788 4828

www.asuransibogor.com



Kenapa Memilih Takaful Falah Proteksi?

Takaful Falah Proteksi

Ilustrasi Kepesertaan

Takaful Falah Proteksi adalah produk yang memberikan 
proteksi finansial atas risiko dan kesehatan serta memberikan 
manfaat akhir kepesertaan sebesar saldo Dana Peserta, 
apabila tidak terjadi risiko.

Manfaat perlindungan jiwa maksimal

Takaful Falah Proteksi memberikan manfaat perlindungan 
jiwa maksimal hingga usia 70 tahun dengan manfaat 
santunan yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan Anda.

Takaful Falah Proteksi memberikan manfaat perluasan 
perlindungan tambahan (Rider) sebagai berikut:
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Catatan Ilustrasi

Manfaat Hidup berupa saldo Dana Peserta.

Manfaat Meninggal terdiri atas saldo Dana Peserta dan 
Manfaat Takaful Dasar.

Perhitungan di atas merupakan ilustrasi dengan 
menggunakan asumsi tingkat investasi 7% per tahun.

Nisbah bagi hasil investasi; 80% (Peserta), 20% 
(Perusahaan).

Ilustrasi di atas merupakan gambaran umum saja dan 
bukan merupakan acuan perhitungan tingkat 
pertumbuhan investasi yang sebenarnya.

Nilai Dana Peserta tergantung pada kinerja investasi. 
Jumlah dana yang dibayarkan dapat lebih besar atau lebih 
kecil dari yang disajikan dalam ilustrasi.

Semua risiko, kerugian, atau manfaat akibat meningkat 
atau menurunnya pengembangan Dana Peserta 
sepenuhnya menjadi tanggung jawab Peserta.

Perhitungan ilustrasi di atas belum termasuk perhitungan 
zakat maal 2.5%.

Mekanisme Pengelolaan Takaful Falah Proteksi

Peserta     : Budi/35 Tahun/Laki-Laki
Kontribusi Bulanan  : Rp 400.000,-
Periode Akad  : 5 Tahun
Asumsi Hasil Pengembangan : 7% Per Tahun
Manfaat Takaful Dasar : Rp 200.000.000,-

Dana Peserta

Tinggi

Kontribusi

Dana Peserta

Kontribusi Tabarru’

Rp

Ujroh

Tahun
Akumulasi 
Kontribusi
Tahunan

Manfaat Hidup Manfaat Meninggal 

1

2

3

4

5

4.800.000

9.600.000

14.400.000

19.200.000

24.000.000

795.000

3.590.000

6.758.000

11.314.000

16.097.000

200.795.000

203.590.000

206.758.000

211.314.000

216.097.000

Murni syariah terbebas dari unsur gharar (ketidakjelasan), 
maisir (perjudian), riba (sistem bunga), dan zhulm 
(ketidakadilan).

Kinerja dana investasi optimal ditempatkan pada instrumen 
investasi syariah yang halal dan non-ribawi.

Memberikan manfaat tunai baik terjadi risiko maupun tidak 
terjadi risiko yang ditanggung selama saldo Dana Peserta 
mencukupi.

Bebas menentukan proteksi sesuai kebutuhan dengan 
periode akad 5 tahun. 

Kecelakaan Diri (Personal Accident)
Perlindungan terhadap risiko meninggal dunia 
karena kecelakaan.

Penyakit Kritis (Critical Illness)
Perlindungan terhadap 49 (empat puluh sembilan) 
jenis penyakit kritis.

Cacat Tetap Total (Total Permanent Disability) 
Perlindungan terhadap risiko cacat tetap total akibat 
penyakit atau kecelakaan.

Santunan Rawat Inap (Hospital Cash Plan) 
Perlindungan terhadap risiko kesehatan bila harus 
menjalani rawat inap di rumah sakit.

Keunggulan Takaful Falah Proteksi 

Dapat dimiliki sejak usia 17 tahun sampai dengan usia 65 
tahun.

Kontribusi dasar yang terjangkau dapat dibayar secara 
tahunan, semesteran, triwulanan, bulanan, dan sekaligus.

Biaya administrasi sebesar Rp 25.000,- per bulan yang 
diambil dari Dana Peserta.

Laporan transaksi atas pengembangan dana tabungan 
disampaikan minimal satu kali dalam setahun.

Kinerja dana investasi dapat diakses melalui website 
www.takaful.co.id atau menghubungi customer care 
Takaful.

Insya Allah investasi aman dan bersih karena akan 
diperhitungkan terhadap zakat maal.

Masa Free Look 14 hari, yaitu suatu kondisi dimana 
Pemegang Polis dapat membatalkan Polis dalam jangka 
waktu tertentu apabila Pemegang Polis tidak menyetujui 
isi dari Polis.
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