
 

 

 

Aset Anda 10 Milyar?  
Amankan dengan Asuransi Syariah! 

 
Pastikan Aset Anda Aman! saat anda berpisah  

dengan orang-orang yang anda cintai. 
 
Selama ini anda telah bekerja keras untuk memperoleh penghasilan yang anda 
gunakan untuk membahagiakan orang-orang yang anda cintai, orang tua, 
pasangan dan anak-anak. Sebagian dari penghasilan anda kini telah menjadi 
aset dalam bentuk rumah, ruko, kendaraan, bahkan dalam bisnis anda itu 
sendiri. 
 
Aset yang telah anda kumpulkan dengan penuh kerja keras, keringat dan 
bahkan air mata, akan lenyap begitu saja apabila setelah anda tutup usia, ahli 
waris anda tidak dapat mengelola dengan baik aset yang telah anda 
wariskan, bahkan aset tersebut bisa saja dijual hanya untuk melanjutkan 
kehidupan saja. 
 
Untuk melindungi aset yang telah anda kumpulkan, Asuransi Syariah hadir 
memberikan solusi dengan produk Asuransi Jiwa Syariah untuk mengamankan 
aset anda, sehingga seluruh aset anda akan aman dan orang-orang yang anda 
cintai, ahli waris anda dapat melanjutkan hidup dengan tenang dan sejahtera! 
 
Contoh Ilustrasi  
 
Tuan  A,  berusia  40  tahun,  memiliki  aset  senilai  10  Milyar yang telah 
dimiliki sepenuhnya (bukan asset dari pembiayaan yang belum lunas) dan Tuan 
A ingin mengamankan aset tersebut dengan Asuransi Syariah. Berapa dana (per 
tahun) yang harus diinvestasikan oleh Tuan A agar asetnya aman di saat Tuan A 
tutup usia? Sehingga ahli waris Tuan A tidak perlu menjual aset yang 
diwariskan, karena ahli waris akan mendapatkan manfaat santunan dari 
Asuransi Syariah. Berikut ini ilustrasi jumlah dana yang harus diinvestasikan 
oleh Tuan A dan perkembangan hasil investasinya. 
 

 Nama : Tuan A 

 Usia : 40 Tahun 

 Investasi Per Tahun : Rp.200.000.000,- 

 Masa Investasi (Tahun) : 15 Tahun 

 Jumlah Investasi : Rp.3.000.000.000,- 

 Santunan Asuransi : Rp.10.000.000.000,- 
 
 
 
 



 

 

Berikut ini manfaat yang akan diterima oleh Tuan A dan ahli warisnya. 
 
Manfaat Hidup 
 
Apabila di akhir masa asuransi Tuan A masih hidup, maka Tuan A akan 
menerima dana hasil investasi sebesar Rp.4.200.000.000,- atau naik sebesar 
Rp.1.200.000.000,- (40%) dari jumlah investasi awal Rp.3.000.000.000,- (asumsi 
hasil investasi sedang) 
 
Manfaat Tutup Usia    
 
Apabila Tuan A tutup usia dan polis asuransi masih aktif, maka ahli waris Tuan 
A akan menerima dua manfaat, yaitu : 
 

 Santunan asuransi sebesar Rp.10.000.000.000,- 

 Dana hasil investasi yang terbentuk, sebesar Rp.4.200.000.000,- (asumsi hasil 
investasi sedang), apabila Tuan A tutup usia pada usia 55 tahun.  

 
Informasi selengkapnya dapat menghubungi Financial Consultant 
Asuransi Syariah.   

 


