
Informasi Penting

Ziaga Life Plus disediakan PT Zurich Topas Life bekerja sama dengan Bank Tabungan Negara (BTN). Produk ini bukan 

merupakan produk Bank dan tidak dijamin oleh Bank. Ziaga Life Plus diperuntukkan bagi Anda yang berdomisili di 

Indonesia. 

Brosur ini berisi informasi singkat mengenai manfaat dan ketentuan produk Ziaga Life Plus. Syarat dan ketentuan 

selengkapnya mengacu kepada ketentuan polis induk Ziaga Life Plus. Asuransi jiwa adalah komitmen jangka panjang. 

Apabila Polis Ziaga Life Plus dihentikan pada tahun-tahun awal maka dapat menyebabkan kerugian bagi Anda. 

Biaya Premi yang dibayarkan oleh Tertanggung sudah termasuk komisi bagi pihak Bank Tabungan Negara(BTN) dalam 

rangka kerja sama pemasaran. Manfaat Asuransi akan dikenakan biaya-biaya, pajak, atau biaya administrasi umum 

lainnya (jika ada). 

PT Zurich Topas Life telah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. Anda dapat menyampaikan pertanyaan 

saran atau keluhan kepada PT Zurich Topas Life melalui layanan Customer Care yang tertera di bawah ini. 

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.

F.A.Q

Berapa Jumlah Premi minimum Ziaga Life Plus?

Usia masuk untuk Ziaga Life Plus adalah 18 - 55 tahun.

Berapakah minimal usia untuk membeli Ziaga Life Plus?

Apakah jumlah Premi yang dibayarkan akan meningkat?

Bagaimana cara membayar Premi?

Jumlah premi minimum Ziaga Life Plus adalah sebesar Rp.50.000 

(lima puluh ribu rupiah). Premi dihitung berdasarkan usia dan Uang 

Pertanggungan.

Jumlah premi akan tetap sama selama masih dalam masa 

perlindungan.

Anda dapat membayar Premi melalui pendebetan rekening. 

Pembayaran pertama dapat dilakukan melalui transfer bank atau 

pendebetan rekening. Premium dapat dibayarkan secara bulanan, 

triwulanan, setengah tahunan atau tahunan.

Bagaimana prosedur melakukan klaim?

Anda dapat memproses klaim dengan menghubungi kami atau 

tenaga pemasaran Zurich Topas Life.

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.

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

www.zurich.co.id

Ziaga Life Plus
Perlindungan Ekstra yang Terjangkau dengan
Jaminan Pengembalian Premi 110%



Ziaga Life Plus

Nikmati Perlindungan ekstra dengan jaminan pengembalian 

premi 110%.

Di Zurich Topas Life kami memahami bahwa hal  tidak terduga bisa 

terjadi kapanpun. Penting bagi Anda untuk memiliki perencanaan 

bagi Perlindungan Jiwa dan Aset Anda, demi keluarga tercinta. 

Zurich Topas Life memperkenalkan Ziaga Life Plus, produk asuransi 

modern yang memberikan Anda dan keluarga Perlindungan Jiwa 

selama 15 tahun dengan  masa pembayaran premi 10 tahun, serta 

jaminan pengembalian 110% dari total premi yang Anda bayarkan.

Dengan adanya perlindungan ini, Anda akan terlindungi dalam 

menghadapi risiko yang bisa datang kapanpun dilengkapi dengan 

jaminan pengembalian dari total 110%  di akhir masa 

Pertanggungan.

Proteksi dan Manfaat Pengembalian

Dengan Ziaga Life Plus, Anda dapat menikmati manfaat berikut :

Ziaga Life Plus melindungi Anda dan orang yang 
Anda cintai.  Jika terjadi risiko meninggal dunia, 
Ziaga Life Plus akan memberikan Uang 
Pertanggungan untuk keluarga Anda. Kami 
membantu Anda memberikan ketenangan hidup 
dan menjamin masa depan Anda dan orang yang 
Anda cintai.

Ziaga Life Plus melindungi Anda dan orang yang 
Anda cintai.  Jika terjadi risiko meninggal dunia, 
Ziaga Life Plus akan memberikan Uang 
Pertanggungan untuk keluarga Anda. Kami 
membantu Anda memberikan ketenangan hidup 
dan menjamin masa depan Anda dan orang yang 
Anda cintai.

Ketenangan Hidup

Kami sangat menghargai loyalitas Anda. Dengan 
masa pembayaran asuransi 10 tahun, Ziaga Life 
Plus akan memberikan 15 tahun masa 
perlindungan untuk Anda. 

Kami sangat menghargai loyalitas Anda. Dengan 
masa pembayaran asuransi 10 tahun, Ziaga Life 
Plus akan memberikan 15 tahun masa 
perlindungan untuk Anda. 

Perlindungan Ekstra 

Anda akan terlindungi selama 15 tahun, cukup 
dengan membayar Premi Ziaga Life Plus minimal 
sebesar Rp 50.000 per bulan selama 10 tahun. 

Anda akan terlindungi selama 15 tahun, cukup 
dengan membayar Premi Ziaga Life Plus minimal 
sebesar Rp 50.000 per bulan selama 10 tahun. 

Premi yang Terjangkau

Anda akan mendapatkan cashback berupa 
pengembalian Premi ketika masa perlindungan 
berakhir. Tambahan ekstra bonus sebesar 10% dari 
seluruh premi yang Anda bayarkan selama 10 
tahun, sebagai bentuk penghargaan atas 
komitmen dan  loyalitas Anda. 

Anda akan mendapatkan cashback berupa 
pengembalian Premi ketika masa perlindungan 
berakhir. Tambahan ekstra bonus sebesar 10% dari 
seluruh premi yang Anda bayarkan selama 10 
tahun, sebagai bentuk penghargaan atas 
komitmen dan  loyalitas Anda. 

110% Jaminan Pengembalian Premi

Ziaga Life Plus memberikan solusi finansial untuk 
Anda dan keluarga tercinta. Anda akan terlindungi 
selama 15 tahun sehingga Anda bisa menikmati 
hidup dan fokus untuk hal yang berarti di hidup 
Anda. 

Ziaga Life Plus memberikan solusi finansial untuk 
Anda dan keluarga tercinta. Anda akan terlindungi 
selama 15 tahun sehingga Anda bisa menikmati 
hidup dan fokus untuk hal yang berarti di hidup 
Anda. 

Perlindungan Hidup Anda 

Contoh Ilustrasi

Andi, 25 tahun, membeli polis Ziaga Life Plus dengan Uang 
Pertanggungan sebesar Rp150.000.000 (seratus lima puluh juta 
rupiah). Dengan Premi bulanan sebesar Rp150.000 (seratus lima 
puluh lima ribu rupiah).

Apabila Andi meninggal dunia di usia 40 tahun, maka 
Penanggung akan membayarkan Uang Pertanggungan sebesar 
Rp150.000.000, setelah itu Polis akan berakhir.

Namun, jika Andi tetap hidup hingga akhir Masa Asuransi, maka 
Penanggung akan membayarkan Rp 19.800.000 atau sebesar 
110% dari total Premi yang Andi telah bayarkan selama 10 
tahun.

Pindai kode QR berikut ini dengan Aplikasi QR 

Scan favorit Anda. Informasi lengkap kunjungi  

www.zurich.co.id

Tabel Premi

Uang
Pertanggungan
(dalam Jutaan 

Rupiah)
18-40 41-45

Usia

46-55

50 50.000 82.000 107.000

100 100.000 164.000 213.000

150 150.000 246.000 319.000

200 200.000 327.000 425.000

250 250.000 409.000 531.000

300 300.000 391.000 637.000

350 350.000 572.000 744.000

450 450.000 654.000 850.000

450 450.000 736.000 956.000

500 500.000 817.000 1.062.000

550 550.000 899.000 1.168.000

600 600.000 981.000 1.274.000


