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Zurich Investa Plus

Sebuah Komitmen, Untuk Perlindungan Hidup Anda 

Masa depan yang nyaman dibentuk dengan perencanaan yang 

tepat. Zurich Topas Life hadir untuk membantu Anda menemukan 

solusi finansial perlindungan hidup Anda. Kami membantu agar 

Anda dan keluarga terlindungi dengan perencanaan finansial yang 

tepat.

Zurich Topas Life menghadirkan Zurich Investa Plus, asuransi unit 

link yang mengkombinasikan perlindungan dengan manfaat 

Meninggal Dunia dan investasi di Pasar Modal untuk pertumbuhan 

nilai investasi yang potensial. 

Zurich Investa Plus berbeda dengan asuransi tradisional lainnya. 

Anda cukup membayar premi satu kali di muka dan besaran Premi 

Anda akan disesuaikan dengan tujuan finansial Anda.



Manfaat Utama Zurich Investa PlusManfaat Utama Zurich Investa Plus

Nikmati pertumbuhan nilai investasi seiring 

dengan berjalannya waktu. Terdapat lima pilihan 

dana investasi yang dapat disesuaikan dengan 

kebutuhan investasi dan profil risiko Anda. Dana 

investasi tersebut dikelola oleh para tenaga 

profesional untuk mendapatkan pertumbuhan 

nilai investasi optimal.

Nikmati pertumbuhan nilai investasi seiring 

dengan berjalannya waktu. Terdapat lima pilihan 

dana investasi yang dapat disesuaikan dengan 

kebutuhan investasi dan profil risiko Anda. Dana 

investasi tersebut dikelola oleh para tenaga 

profesional untuk mendapatkan pertumbuhan 

nilai investasi optimal.

Pertumbuhan Investasi

Kami menghargai komitmen Anda sebagai bukti 

kepercayaan dan loyalitas untuk tumbuh bersama 

Zurich Topas Life. Di setiap tahun ke-lima, Anda 

akan mendapatkan 2% bonus tambahan 

berdasarkan total nilai dana investasi akun premi 

dasar Anda. 

Kami menghargai komitmen Anda sebagai bukti 

kepercayaan dan loyalitas untuk tumbuh bersama 

Zurich Topas Life. Di setiap tahun ke-lima, Anda 

akan mendapatkan 2% bonus tambahan 

berdasarkan total nilai dana investasi akun premi 

dasar Anda. 

Keputusan ada di tangan Anda. Anda bisa 

memaksimalkan pertumbuhan nilai investasi 

dengan melakukan Ad Hoc Top Up secara 

berkala. Anda juga dapat menyesuaikan 

preferensi risiko dengan pilihan dana investasi 

Anda kapanpun dan bebas biaya. Anda juga 

dapat memaksimalkan perlindungan Anda 

dengan menambahkan rider.

Keputusan ada di tangan Anda. Anda bisa 

memaksimalkan pertumbuhan nilai investasi 

dengan melakukan Ad Hoc Top Up secara 

berkala. Anda juga dapat menyesuaikan 

preferensi risiko dengan pilihan dana investasi 

Anda kapanpun dan bebas biaya. Anda juga 

dapat memaksimalkan perlindungan Anda 

dengan menambahkan rider.

Fleksibilitas

Bonus Loyalitas



Manfaat Meninggal Dunia sebesar 125% Uang 

Pertanggungan dari Premi tunggal yang 

dibayarkan. 

Manfaat Meninggal Dunia sebesar 125% Uang 

Pertanggungan dari Premi tunggal yang 

dibayarkan. 

Perlindungan

1     ZIP Critical Illness Plus 

2     ZIP Critical Illness Plus 85 

3     ZIP CI Early Care 

4     ZIP Accidental Death Benefit 

5     Zurich H&S Plus

Untuk perlindungan terbaik, Anda bisa 

menambahkan manfaat tambahan (Rider) 

sebagai perlindungan tambahan. Anda dapat 

memilih manfaat asuransi tambahan berikut 

untuk perlindungan jiwa dan kesehatan Anda.

Untuk perlindungan terbaik, Anda bisa 

menambahkan manfaat tambahan (Rider) 

sebagai perlindungan tambahan. Anda dapat 

memilih manfaat asuransi tambahan berikut 

untuk perlindungan jiwa dan kesehatan Anda.

Asuransi Tambahan (Riders)



Ilustrasi 

Ilustrasi Pertumbuhan Dana Investasi*

(dalam Rp ‘000)
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Ibu Shira, 35 tahun membeli Zurich Investa Plus dengan Premi 

sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Ibu Shira 

memilih ZurichLink Rupiah Equity Fund sebagai pilihan dana 

investasinya. Total Uang Pertanggungan yang diterima Ibu Shira 

sebesar 125% dari penempatan dana awal dengan jumlah Rp 

62.500.000,- (enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) 

Ketika usia Ibu Shira mencapai 45 tahun, total dana investasinya 

akan mencapai ±Rp 155.000.000 (seratus lima puluh lima juta 

rupiah) dan ketika ia mencapai usia 60 tahun, total dana 

investasinya akan meningkat menjadi ±Rp 836.000.000,- 

( delapan ratus tiga puluh enam juta rupiah)

Merupakan ilustrasi Manfaat pertumbuhan Nilai Investasi dengan 

alokasi dana Premi di ZurichLink Rupiah Equity Fund. Asumsi 

pengembalian investasi sebesar 12% per tahun dan Nilai Investasi 

tidak dijamin. Brosur ini digunakan hanya untuk keperluan ilustasi.

*



F.A.Q

Berapakah minimum Premi Zurich Investa Plus?

Usia minimum Pemegang Polis adalah 18 tahun dan maksimal 99 

tahun.

Berapakah Usia minimum untuk pemegang Polis Zurich Investa Plus?

Bagaimana cara pembayaran Premi?

Bagaimana prosedur melakukan klaim

Jumlah minimum premi tunggal sebesar Rp15.000.000 dan 

minimum jumlah Ad Hoc Top Up sebesar Rp5.000.0000.

Pembayaran Premi dapat dilakukan dengan transfer Bank, kartu 

kredit dan kartu debit. Tersedia juga pilihan pembayaran melalui 

Zurich Pro, Platform digital untuk tenaga pemasaran Zurich Topas 

Life.

Anda dapat memproses klaim dengan menghubungi kami atau 

tenaga pemasaran Zurich Topas Life. Pastikan Anda mengisi lengkap 

formulir klaim dan menyiapkan dokumen pendukung. Untuk daftar 

dokumen pendukung bisa didapatkan di www.zurich.co.id.

Kami mengerti hal yang berarti di hidup Anda, Zurich Topas Life 

hadir untuk Anda dan yang Anda cintai

Kami mengerti hal yang berarti di hidup Anda, Zurich Topas Life 

hadir untuk Anda dan yang Anda cintai



Zurichlink Rupiah Flexible Fund

Zurichlink Rupiah Equity Fund

Zurichlink Rupiah Amani Equity Fund

Zurichlink Rupiah Fixed Fund

Zurichlink Rupiah Money Market Fund
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Pilihan Dana Investasi

Kinerja dana investasi di atas mewakili kinerja masa lalu dan tidak menjamin 

kinerja investasi di masa depan.

Kinerja dana investasi di atas mewakili kinerja masa lalu dan tidak menjamin 

kinerja investasi di masa depan.

Tabel berikut berisi informasi terkait kinerja Dana Investasi ZurichLink 

ZurichLink Rupiah Flexible Fund

Dana ini bertujuan untuk memperoleh pertumbuhan modal jangka 

panjang dengan pengelolaan portfolio secara aktif pada saham, 

obligasi dan pasar uang. 

ZurichLink Rupiah Equity Fund

Dana ini bertujuan untuk memperoleh pertumbuhan modal jangka 

panjang dengan pengelolaan portfolio secara aktif pada saham. 

ZurichLink Rupiah Amani Equity Fund

Dana ini bertujuan untuk memperoleh pertumbuhan modal jangka 

panjang dengan pengelolaan portfolio secara aktif pada saham 

serta pasar uang berbasis Syariah.

ZurichLink Rupiah Fixed Income Fund

Dana ini bertujuan untuk memberikan  suatu tingkat pengembalian 

investasi yang relatif stabil melalui investasi pada instrumen pasar 

uang serta menurunkan tingkat risiko melalui diversifikasi 

penempatan instrumen pasar uang yang dipilih secara selektif. 

ZurichLink Rupiah Money Market Fund

Dana ini bertujuan untuk memberikan suatu tingkat pengembalian 

investasi yang menarik dengan penekanan pada stabilitas modal 

jangka menengah panjang. 

ZurichLink Rupiah Flexible Fund

Dana ini bertujuan untuk memperoleh pertumbuhan modal jangka 

panjang dengan pengelolaan portfolio secara aktif pada saham, 

obligasi dan pasar uang. 

ZurichLink Rupiah Equity Fund

Dana ini bertujuan untuk memperoleh pertumbuhan modal jangka 

panjang dengan pengelolaan portfolio secara aktif pada saham. 

ZurichLink Rupiah Amani Equity Fund

Dana ini bertujuan untuk memperoleh pertumbuhan modal jangka 

panjang dengan pengelolaan portfolio secara aktif pada saham 

serta pasar uang berbasis Syariah.

ZurichLink Rupiah Fixed Income Fund

Dana ini bertujuan untuk memberikan  suatu tingkat pengembalian 

investasi yang relatif stabil melalui investasi pada instrumen pasar 

uang serta menurunkan tingkat risiko melalui diversifikasi 

penempatan instrumen pasar uang yang dipilih secara selektif. 

ZurichLink Rupiah Money Market Fund

Dana ini bertujuan untuk memberikan suatu tingkat pengembalian 

investasi yang menarik dengan penekanan pada stabilitas modal 

jangka menengah panjang. 



PT Zurich Topas Life
Mayapada Tower II, lt. 3 & lt. 5
Jl. Jend. Sudirman Kav. 27
Jakarta 12920, Indonesia
Customer Care : 1500-ZUR (987)
Fax  : 021 2500 868
Email  : customercare.indo@zurich.com

www.zurich.co.id

Profil Perusahaan 

Profil Perusahaan 

Didirikan di Swiss tahun 1872, Zurich Insurance Group (“Zurich”) 

adalah salah satu grup asuransi terkemuka di dunia, dan salah satu 

dari sedikit perusahaan yang beroperasi secara global.

Di Zurich, misi kami adalah untuk membantu Nasabah mengerti dan 

melindungi dirinya dari risiko. Dengan didukung oleh sekitar 54.000 

karyawan di seluruh dunia, kami menyediakan berbagai layanan 

asuransi umum dan jiwa, di lebih dari 210 negara dan teritori 

dengan pelayanan yang berkualitas.

Zurich telah berkembang di Indonesia dengan nama PT Zurich Topas 

Life, kami menggabungkan keahlian global kami, sistem operasional 

yang efisien dan kekuatan finansial dengan wawasan lokal dan 

pengetahuan mengenai pasar Indonesia untuk menyampaikan 

semua yang berarti, pada saat yang berarti, kepada Nasabah kami,

kepada semua yang Anda cintai.

Zurich Investa Plus diperuntukkan bagi Anda yang berdomisili di Indonesia. Sebelum Anda memutuskan untuk 
membeli produk Zurich Investa Plus, Anda akan diminta untuk mengisi analisa mengenai kebutuhan keuangan Anda 
dan selanjutnya Anda akan diberikan ilustrasi.

Asuransi jiwa adalah komitmen jangka panjang. Apabila Polis Zurich Investa Plus dihentikan pada tahun-tahun awal 
maka dapat menyebabkan kerugian bagi Anda.

Brosur ini berisi informasi singkat mengenai manfaat dan ketentuan produk Zurich Investa Plus.

Syarat dan ketentuan selengkapnya dapat dilihat dalam Polis Zurich Investa Plus.

Nilai Investasi tidak dijamin karena Harga Unit dapat naik atau turun dan dapat lebih besar atau lebih kecil dari Premi 
yang diinvestasikan. Harga Unit dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kinerja Dana Investasi.

Zurich Investa Plus adalah produk asuransi PT Zurich Topas Life yang merupakan perusahaan asuransi jiwa yang 
terdaftar dan di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Biaya yang dikenakan terkait Polis terdiri dari Biaya Alokasi , Biaya Asuransi, Biaya Pemeliharaan, Biaya Manajemen 
dan Biaya Administrasi yang rinciannya dapat dilihat pada ilustrasi yang diterbitkan PT Zurich Topas Life.

Anda dapat menyampaikan saran atau keluhan kepada PT Zurich Topas Life melalui layanan Customer Care yang 
tercantum dalam brosur ini. Layanan Customer Care kami buka setiap hari Senin s/d Jumat pukul 08.30-17.00 WIB.

Untuk informasi lebih lanjut terkait Zurich Investa Plus, Anda dapat menghubungi tenaga pemasaran Zurich Topas 
Life  atau layanan Customer Care.


