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Perlindungan dengan fleksibilitas masa pertanggungan

Kenyamanan bagi Anda yang menyukai kebebasan dimana Anda dapat menetukan sendiri masa

pertanggungan yang diinginkan untuk perlindungan Anda dan keluarga
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PT Asuransi Jiwa BCA (BCA Life) menghadirkan produk asuransi jiwa BCA Life Pelindung Jiwa khusus 
untuk Anak Muda & Pasangan Muda yang menyukai kebebasan. Produk ini akan memberikan perlindungan 
keuangan untuk anak dan keluarga tanpa adanya keterikatan pembayaran premi. 

BCA Life Pelindung Jiwa memberikan 3 jaminan bagi seluruh nasabahnya, yaitu:

BCA Life Pelindung Jiwa

Fitur Produk

Masa Pertanggungan selama 1 tahun (dapat diperpanjang/renewable).

Cara Bayar dengan pembayaran berkala baik bulanan/tahunan. 

Uang Pertanggungan
Minimal Rp100 Juta - maksimal Rp500 Juta.

Rp

Usia Masuk Tertanggung anak (6 bulan - 17 tahun), dewasa (18-64 tahun).

Kepas�an Tidak Ada Biaya Tambahan

Kepas�an Uang Pertanggungan
apabila terjadi risiko Meninggal Dunia

Fleksibilitas Masa Pertanggungan
nasabah dapat menentukan masa pertanggungan sesuai kebutuhan



Manfaat Produk

Manfaat Meninggal Dunia karena Sakit/Penyakit
a.

b.

Manfaat Meninggal Dunia karena Kecelakaan
Manfaat Uang Pertanggungan karena Kecelakaan sesuai Data Polis kepada Penerima Manfaat apabila 
Meninggal Dunia karena Kecelakaan yang terjadi dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari semenjak 
Masa Pertanggungan.

1.

2.

Biaya

Hanya biaya premi tahunan atau bulanan. Tanpa ada biaya tambahan lainnya.

Masa Pemahaman Polis

14 Hari Kerja sejak Polis diterima oleh nasabah.

Apabila Pemegang Polis �dak menyetujui syarat dan ketentuan dalam Polis, harap segera                   
memberitahukan kepada BCA Life.

Premi yang dibayar akan dikembalikan dengan dikurangi biaya penerbitan Polis (jika ada) apabila 
pembatalan dilakukan dalam Masa Pemahaman Polis. 

Prosedur Pengajuan Klaim

Pengajuan klaim 
ke BCA Life

1

Pemeriksaan 
Kelengkapan Dokumen 

2

Analisa & 
keputusan klaim

3

Pembayaran klaim 
oleh BCA Life

4

Penerimaan klaim 
oleh Penerima Manfaat

5

Pengembalian Premi sebesar 100% apabila Meninggal Dunia karena Sakit / Penyakit dalam kurun waktu
2 (dua) tahun sejak Tanggal Mulai Asuransi atau tanggal Pemulihan Polis (Reinstatement) mana yang       
terjadi paling akhir.
Manfaat Uang Pertanggungan karena Sakit/Penyakit sesuai Data Polis kepada Penerima Manfaat apabila 
Tertanggung Meninggal Dunia karena Sakit/Penyakit setelah melewa� 2 (dua) tahun sejak Tanggal Mulai 
Asuransi atau tanggal Pemulihan Polis (Reinstatement) mana yang terjadi paling akhir.



14 Hari Kerja sejak Polis diterima oleh nasabah.

Apabila Pemegang Polis �dak menyetujui syarat dan ketentuan dalam Polis, harap segera                   
memberitahukan kepada BCA Life.

Premi yang dibayar akan dikembalikan dengan dikurangi biaya penerbitan Polis (jika ada) apabila 
pembatalan dilakukan dalam Masa Pemahaman Polis. 

Pengecualian

Salah satu dari 8 (delapan) kondisi sakit/Penyakit berikut: tumor ganas/kanker, stroke, kencing manis                         
(diabetes mellitus), HIV-AIDS, Penyakit jantung, Penyakit Paru, Penyakit ha� atau Penyakit ginjal, atau 
segala bentuk komplikasinya, baik secara langsung maupun �dak langsung yang pernah mendapatkan   
diagnosis atau disarankan untuk menjalani perawatan medis, pengobatan atau operasi pada saat atau 
sebelum Tanggal Mulai Asuransi.

Bunuh diri, percobaan bunuh diri, kesengajaan melukai diri sendiri, atau usaha sejenisnya yang dilakukan 
atau disertai atau dibantu atau dibujuk oleh orang lain/pihak yang berkepen�ngan dalam asuransi ini baik 
dalam keadaan waras atau �dak waras, yang dibuk�kan berdasarkan keterangan dari pihak yang 
berwenang dan/atau Dokter yang menangani Tertanggung apabila terjadi dalam waktu 2 (dua) tahun sejak 
Tanggal Mulai Asuransi.

Keikutsertaan Tertanggung dalam pemogokan, kerusuhan, huru hara, pemberontakan, segala �ndakan 
perang (baik dinyatakan atau �dak), �ndakan kriminal, perbuatan kejahatan, �ndakan terorisme, �ndakan 
yang melawan hukum Negara di mana �ndakan tersebut dilakukan, baik berperan ak�f maupun �dak ak�f.

Tertanggung menderita gangguan mental dan gangguan sistem syaraf.

Penggunaan obat terlarang atau alkohol kecuali jika terbuk� bahwa obat atau alkohol tersebut digunakan 
atas petunjuk Dokter.

Terinfeksi oleh HIV/AIDS atau keadaan lainnya yang disebabkan oleh HIV/AIDS.

Keterlibatan Tertanggung dalam ak�vitas atau olahraga yang membahayakan atau olah raga lain yang men-
gandung risiko, yaitu:  Bela diri termasuk namun �dak terbatas pada �nju atau gulat, menyelam, berenang 
atau berlayar di laut lepas, mendaki gunung, panjat tebing (baik buatan maupun sebenarnya), arung jeram, 
base atau bunge jumping, olahraga musim dingin dan / atau yang melibatkan es atau salju, termasuk 
namun �dak terbatas pada ski es, kereta luncur, dan hoki es, adu kecepatan kendaraan baik bermotor, atau 
�dak seper� bersepeda, berkuda, berperahu (baik dengan layar maupun �dak), Terjun payung, Terbang 
layang atau olahraga / permainan dirgantara lainnya atau melakukan penerbangan atau ak�vitas di udara 
kecuali sebagai pilot, flight attendance, atau Penumpang pesawat udara berjadwal yang mempunyai lisensi 
/ izin yang lengkap yang dikelola oleh perusahaan penerbangan komersil, hot spring, olahraga lain sejenis 
yang baru diketahui di kemudian hari, yang memiliki risiko yang sama dengan yang sudah dijelaskan.

Keterlibatan Tertanggung sebagai pilot, crew, pramugari atau penumpang dalam penerbangan:
a. Yang diselenggarakan oleh perusahaan penerbangan non komersil, atau
b. Dengan menggunakan helikopter.

Penerima Manfaat tidak dapat mengajukan manfaat Polis apabila Tertanggung Meninggal Dunia secara 
langsung ataupun tidak langsung, disebabkan baik seluruhnya maupun sebagian karena:

  1.

2.

3.

4.

5.

6.

Penerima Manfaat tidak dapat mengajukan manfaat Polis apabila Tertanggung Meninggal Dunia karena 
kecelakaan, yang disebabkan baik seluruhnya maupun sebagian karena:

1.

2.
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Apabila Anton Meninggal Dunia karena 
sakit/Penyakit:
Pada tanggal 17 Maret 2020, maka akan 
dibayarkan manfaat Meninggal Dunia 
sebesar 100% pengembalian Premi yang 
telah dibayarkan.

Pada tanggal 1 Januari 2022 Polis diperpanjang 
untuk kedua kalinya.

Apabila Anton Meninggal Dunia karena 
Kecelakaan:

Pada tanggal 30 Mei 2020, maka Penanggung 
akan membayarkan Manfaat Asuransi sebesar 
Rp500 Juta kepada Penerima Manfaat yang 
ditunjuk dan pertanggungan berakhir.

Apabila Anton Meninggal Dunia karena sakit / 
kecelakaan:

Pada tanggal 21 Februari 2022, maka 
penanggung akan membayarkan Manfaat 
Asuransi sebesar Rp500 Juta kepada Penerima 
Manfaat yang ditunjuk dan pertanggungan 
berakhir.

Meninggal Dunia karena sakit/Penyakit

Meninggal Dunia karena Kecelakaan

-   Tahun 1 s.d 2 100% Pengembalian Premi yang telah dibayarkan
-   Tahun ke-3 dan seterusnya Rp500.000.000

Rp500.000.000

Jenis Manfaat Plan Gold 500

Ilustrasi Manfaat

Anton, usia 28 tahun menjadi salah satu  peserta 
Asuransi BCA Life Pelindung Jiwa sejak tanggal 
1 Januari 2020, dengan memilih Plan Gold 500. 

Premi bulanan yang harus dibayarkan oleh 
Anton adalah sebesar Rp208.000.

BCA Life
Pelindung

Jiwa

Salah satu dari 8 (delapan) kondisi sakit/Penyakit berikut: tumor ganas/kanker, stroke, kencing manis                         
(diabetes mellitus), HIV-AIDS, Penyakit jantung, Penyakit Paru, Penyakit ha� atau Penyakit ginjal, atau 
segala bentuk komplikasinya, baik secara langsung maupun �dak langsung yang pernah mendapatkan   
diagnosis atau disarankan untuk menjalani perawatan medis, pengobatan atau operasi pada saat atau 
sebelum Tanggal Mulai Asuransi.

Bunuh diri, percobaan bunuh diri, kesengajaan melukai diri sendiri, atau usaha sejenisnya yang dilakukan 
atau disertai atau dibantu atau dibujuk oleh orang lain/pihak yang berkepen�ngan dalam asuransi ini baik 
dalam keadaan waras atau �dak waras, yang dibuk�kan berdasarkan keterangan dari pihak yang 
berwenang dan/atau Dokter yang menangani Tertanggung apabila terjadi dalam waktu 2 (dua) tahun sejak 
Tanggal Mulai Asuransi.

Keikutsertaan Tertanggung dalam pemogokan, kerusuhan, huru hara, pemberontakan, segala �ndakan 
perang (baik dinyatakan atau �dak), �ndakan kriminal, perbuatan kejahatan, �ndakan terorisme, �ndakan 
yang melawan hukum Negara di mana �ndakan tersebut dilakukan, baik berperan ak�f maupun �dak ak�f.

Tertanggung menderita gangguan mental dan gangguan sistem syaraf.

Penggunaan obat terlarang atau alkohol kecuali jika terbuk� bahwa obat atau alkohol tersebut digunakan 
atas petunjuk Dokter.

Terinfeksi oleh HIV/AIDS atau keadaan lainnya yang disebabkan oleh HIV/AIDS.



Google Play (Android) & App Store (iOS)
BCA Life Mobile Services

www.bcalife.co.id

dFacebook & Instagram
Twitter @mybcalife

PT Asuransi Jiwa BCA telah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.


