
 

 

Dana Tahapan Pendidikan Mulai TK Sampai Kuliah, 
Kontribusi Hanya 150 Ribu Per Bulan 

 
Bagi anda yang sedang mempersiapkan dana pendidikan untuk buah hati 
tercinta, Paket  Dana Tahapan Pendidikan Mulai TK Sampai Kuliah dari Asuransi 
Syariah, merupakan produk yang sangat cocok, dengan kontribusi (premi) hanya 
Rp.150.000,- per bulan, anda akan mendapatkan dana tahapan pendidikan mulai 
dari saat masuk TK sampai kuliah.  
 
Manfaat Produk 

1. Dana tahapan pendidikan saat masuk sekolah TK, SD, SMP, SMA dan 
Perguruan Tinggi. 

2. Beasiswa pendidikan saat di perguruan tinggi, diberikan pada akhir tahun 
kesatu, kedua, ketiga dan keempat. 

3. Apabila peserta (orang tua) meninggal atau cacat tetap total sebelum akhir 
masa asuransi, maka ahli waris akan mendapatkan : 

 Santunan asuransi 

 Uang tabungan 

 Tabungan pendidikan akan diteruskan oleh Asuransi Syariah 

 Mendapatkan beasiswa tahunan yang akan dibayarkan setiap tahun, mulai 
dari TK sampai tahun keempat di perguruan tinggi. 

Spesifikasi Produk 

 Pembayaran kontribusi (premi) bisa berkala (bulanan, 3 bulanan, 6 bulanan, 
tahunan) ataupun pembayaran sekaligus. 

 Usia anak 1 hari - 12 tahun 

 Masa pembayaran kontribusi (premi) minimal 5 tahun, maksimal 18 tahun 
dikurangi usia anak. 

Pembayaran Kontribusi (Premi) 

 Berkala bulanan Rp.150.000,- 

 Berkala triwulanan Rp.300.000,- 

 Berkala semesteran Rp.500.000,- 

 Berkala tahunan Rp.1.000.000,- 

 Sekaligus, minimal Rp.10.000.000,- 

 Top up (penambahan) sekaligus, minimal Rp.1.000.000,- 

Usia Anak dan Dana Tahapan 

 tahun mendapatkan dana tahapan saat masuk TK, SD, SMP, SMA, PT 

 1-3 tahun mendapatkan dana tahapan saat masuk SD, SMP, SMA, PT 

 3-9 tahun mendapatkan dana tahapan saat masuk SMP, SMA, PT 



 

 

 9-12 tahun mendapatkan dana tahapan saat masuk SMA, PT 

Dokumen 

 Copy KTP 

 Copy KK 

 Copy akta lahir anak atau surat keterangan lahir 

 NPWP 

 Bukti pembayaran kontribusi (premi) pertama 

Contoh Ilustrasi Manfaat 

 Kontribusi (premi) : 150 ribu per bulan 

 Dana tahapan jenjang TK : 1 juta 

 Dana tahapan jenjang SD : 1 juta 

 Dana tahapan jenjang SMP : 1,5 juta 

 Dana tahapan jenjang SMA : 2 juta 

 Dana tahapan jenjang PT : 4 juta 

 Beasiswa PT akhir tahun 1 : 5,2 juta 

 Beasiswa PT akhir tahun 2 : 6,5 juta 

 Beasiswa PT akhir tahun 3 : 7,1juta 

 Beasiswa PT akhir tahun 4 : 9 juta 

Jumlah dana tahapan pendidikan yang diterima mulai dari masuk TK sampai 
tahun 4 perguruan tinggi adalah 37,5 juta rupiah. 
 
Dana tahapan bisa dicairkan lebih awal, maksimal 2 tahun sebelum jadwalnya 
dan bisa juga tidak dicairkan kalau anda belum membutuhkannya, sehingga anda 
bisa mencairkan dana lebih besar saat anak anda masuk SMA atau masuk kuliah. 
 
Beasiswa Tahunan (apabila orang tua meninggal dunia)  

 TK 500 ribu per tahun, selama 2 tahun 

 SD 500 ribu per tahun, selama 6 tahun 

 SMP 750 ribu per tahun, selama 3 tahun 

 SMA 1 juta per tahun, selama 3 tahun 

 PT 1,5 juta per tahun, selama 4 tahun 

Informasi selengkapnya dapat menghubungi Financial Consultant 
Asuransi Syariah.   
 


