Biaya - Biaya Takafulink Salam
1. Berdasarkan Akad Wakalah Bil Ujroh, biaya untuk pengelolaan Dana
Tabarru’, kegiatan investasi Dana Tabarru’, kegiatan administrasi,
klaim, seleksi risiko dan pemasaran adalah sebagai berikut:
Biaya Polis

: Rp 0,- (diluar dari Kontribusi Dasar)

Biaya Pengelolaan
Kontribusi reguler (Tahunan, Semesteran, Triwulanan, Bulanan)
- Tahun Pertama
: 80% dari Kontribusi Dasar
- Tahun Kedua
: 50% dari Kontribusi Dasar
- Tahun Ketiga
: 25% dari Kontribusi Dasar
- Tahun Keempat
: 15% dari Kontribusi Dasar
- Tahun Kelima dan seterusnya
: 0% dari Kontribusi Dasar
Kontribusi Sekaligus
- Tahun Pertama

: 7,5% dari Kontribusi Dasar

Biaya Pengelolaan Dana Tabarru’
: 25% dari Kontribusi Risiko
Biaya Pembatalan Polis (Free Look) : Rp 100.000,Biaya Administrasi Bulanan
: Rp 25.000,- per bulan mulai tahun
kedua

2. Berdasarkan Akad Wakalah Bil Ujroh, biaya untuk pengelolaan Dana
Investasi Peserta adalah sebagai berikut:
Biaya Top Up

: 5% dari Kontribusi Top Up

Biaya Penarikan Dana Investasi

: Rp 0,-

Biaya Pengalihan Dana Investasi per Tahun Polis
- Pengalihan Pertama dan Kedua
: Rp 0,- Pengalihan Ketiga dan seterusnya : 1% dari Dana Investasi yang dialihkan,
maksimal Rp 50.000,Biaya Pengelolaan Dana Investasi : maksimal 2,5% per tahun dari Nilai
Aktiva Bersih dan maksimal 0,25% per
tahun dari Nilai Aktiva Bersih untuk
biaya Custody
Besar dan jenis biaya di atas dapat berubah sewaktu-waktu dengan pemberitahuan sebelumnya kepada Pemegang Polis

Tentang Takaful Keluarga
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.

Produk Takaful Keluarga
Sharia Life Insurance

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 20 tahun, Takaful Keluarga menjadi pilihan terpercaya dalam
menyediakan solusi perlindungan jiwa dan perencanaan investasi
sesuai syariah bagi masyarakat Indonesia.

Mengapa Berasuransi Syariah?
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.

Indra Kurniawan
Hp : 0822 9788 4828
www.asuransibogor.com
PT. Asuransi Takaful Keluarga
Graha Takaful Indonesia
Jl. Mampang Prapatan Raya No.100
Jakarta Selatan 12790 Indonesia

Takafulink Salam
Hadirkan Ketenangan Berkarya
Untuk Masa Depan Keluarga

T. (021) 799 1234 | F. (021) 790 1435
Takaful Care Online

www.takaful.co.id

@takafulkeluarga

021 - 7919 0005
0811 820 6531 (WA)

Terdaftar dan
diawasi oleh:

1. Murni Syariah terbebas dari unsur gharar (ketidakjelasan), maisir

(perjudian), riba (sistem bunga), dan zhulm (ketidakadilan).
2. Kinerja Dana Investasi optimal ditempatkan pada instrumen

investasi syariah yang halal dan non-ribawi.
3. Bebas memilih dan menempatkan dana investasi.
4. Bebas menentukan proteksi sesuai kebutuhan.

Takafulink Salam
Manfaat perlindungan jiwa maksimal
Takafulink Salam memberikan manfaat hidup yaitu akan dibayarkan
Dana Investasi sebesar nilai aktiva bersih sesuai dengan jumlah
unit yang dimiliki peserta/pemegang polis.
Jika Peserta meninggal dunia dalam masa asuransi, maka Ahli
Waris atau yang ditunjuk akan menerima Manfaat Asuransi dan
Dana Investasi sebesar nilai aktiva bersih sesuai dengan jumlah
unit yang dimiliki peserta.
Takafulink Salam memberikan manfaat perluasan perlindungan
tambahan diantaranya sebagai berikut:
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.
Free

Free

Free

Payor Term
Memberikan pembebasan kontribusi jika pemegang polis
meninggal dunia.
Payor Penyakit Kritis (Critical Illness)
Memberikan pembebasan kontribusi jika pemegang polis
terdiagnosa salah satu dari 49 penyakit kritis.
Payor Cacat Tetap Total (Total Permanent Disability)
Memberikan pembebasan kontribusi jika pemegang polis
menderita cacat tetap total akibat penyakit atau
kecelakaan.
Family Hospital Plan
Memberikan manfaat penggantian biaya perawatan di
rumah sakit untuk peserta dan anggota keluarga meliputi
rawat inap, rawat jalan, rawat gigi, dan rawat persalinan.

Manfaat investasi yang optimal
Takafulink Salam menawarkan 3 jenis investasi yang dapat
dikombinasikan sesuai dengan kebutuhan. Besarnya manfaat polis
asuransi tergantung pada kinerja investasi.
1. Amana (Pendapatan Tetap)
Alokasi investasi pada jenis investasi yang meliputi:
Equity : 0%
Sukuk : 60% - 100%
Money Market : 0% - 40%
2. Optima (Balanced)
Alokasi investasi pada jenis investasi yang meliputi:
Equity : 20% - 70%
Sukuk : 10% - 80%
Money Market : 0% - 40%
3. Ekuita (Aggressive)
Alokasi investasi pada jenis investasi yang meliputi:
Equity : 60% - 100%
Sukuk : 0%
Money Market : 0% - 40%

Keunggulan Takafulink Salam

Mekanisme Pengelolaan Takafulink Salam
1. Sebagian Kontribusi yang disetorkan akan dialokasikan untuk
tujuan investasi yang menggunakan mekanisme satuan unit,
dimana harga satuannya disebut sebagai nilai unit. Penilaian unit
dilakukan setiap hari bursa dengan menggunakan metode pasar
yang berlaku untuk setiap instrumen investasi (yang akan
dipublikasikan setiap hari kerja berikutnya).
2. Ujroh (biaya akuisisi) akan dikenakan dari kontribusi yang
disetorkan di awal tahun kepesertaan.
3. Tabarru’ (biaya asuransi) dan biaya administrasi dikenakan setiap
bulan dengan memotong saldo unit (besarnya Tabarru’ ditentukan
berdasarkan usia, jenis kelamin dan besarnya Manfaat Takaful yang
diambil).

Ilustrasi Kepesertaan
Usia Peserta
Kontribusi Tahunan
Top Up
Periode Akad
Manfaat Takaful Awal

1. Dapat dimiliki sejak usia 30 hari sampai 65 tahun dengan usia
pemegang polis mulai dari 17 tahun.
2. Dapat memlilih masa pembayaran kontribusi sesuai dengan kebutuhan. Pastikan pembayaran kontribusi lancar dan teratur, agar hasil
investasi optimal.
3. Kontribusi dasar yang terjangkau dapat dibayar secara tahunan,
semesteran, triwulanan, bulanan dan sekaligus, dan dapat juga
mengombinasikanya dengan Top Up berkala untuk menambah dana
investasi.
4. Top Up Irregular dapat dilakukan kapan saja untuk meningkatkan
dana investasi.
5. Gratis biaya administrasi selama 12 bulan pertama.
6. Dapat melakukan pengalihan dan penarikan kapan saja.
7. Laporan transaksi atas hasil investasi disampaikan minimal satu kali
dalam setahun.
8. Perkembangan nilai Takafulink dapat Anda lihat di website
www.takaful.co.id atau menghubungi customer care Takaful.
9. Insya Allah investasi aman dan bersih karena akan diperhitungkan
terhadap zakat maal.
10. 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.

Manfaat Asuransi

Kenapa Memilih Takafulink Salam?

: 30 Tahun
: Rp 10.000.000,: Rp 25.000.000,: 20 Tahun
: Rp 200.000.000,-
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Manfaat Meninggal
Dana Investasi
1 2 3 4 5 6 7

Catatan Ilustrasi
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Usia Polis (Tahun)

1. Perhitungan di atas merupakan ilustrasi dengan menggunakan asumsi tingkat investasi
10% per tahun dan belum termasuk:
- Perhitungan zakat maal sebesar 2,5%
- Penarikan sebagian dalam masa kontrak
2. Dana Investasi Peserta, dapat meningkat atau menurun tergantung dari hasil kinerja
investasi.
3. Resiko yang mungkin timbul adalah berkurangnya nilai unit penyertaan atau turunnya hasil
investasi. Semua risiko, kerugian, atau manfaat yang dihasilkan dari investasi Peserta
sepenuhnya menjadi tanggung jawab Peserta.
4. Pertumbuhan besar manfaat sebagaimana tersaji pada graﬁk ilustrasi di atas hanya
merupakan ilustrasi.
5. Kinerja investasi subdana tidak dijamin akan sama dengan ilustrasi kinerja dana investasi
di atas.
6. Nilai manfaat dapat lebih kecil dari dana yang diinvestasikan, tergantung pada ada atau
tidaknya bagian manfaat yang dijamin.

