
Q Study Plan 
Insurance

Perlindungan Bagi
Anda Sekaligus Masa 
Depan Anak Anda

Penanggung tidak diwajibkan membayar apapun dalam hal Tertanggung meninggal dunia akibat : 

Untuk lebih lengkapnya mengenai pengecualian atas produk ini silakan dilihat pada ketentuan polis atau website 
(www.sequis.co.id)

1. Bunuh diri apabila peristiwa itu terjadi dalam waktu 2 (dua) tahun setelah Pertanggungan berlaku atau dalam waktu 
2 (dua) tahun sejak tanggal pemulihan Polis, yang mana yang paling akhir;

2. hukuman mati oleh pengadilan;
3. pekerjaan/jabatan Tertanggung yang mengandung risiko sebagai militer, polisi, pilot, buruh tambang, sepanjang 

risiko jabatan itu tidak dipertanggungkan atau tidak dicantumkan dalam aplikasi;
4. olahraga atau kesenangan/hobi Tertanggung yang mengandung bahaya termasuk tetapi tidak terbatas pada balap 

mobil, balap motor, balap kuda, olahraga dirgantara, berlayar, mendaki gunung, bertinju serta olahraga lain yang 
mengandung bahaya dan risiko yang sama sepanjang kegiatan olahraga/hobi tersebut tidak dipertanggungkan;

5. perbuatan kejahatan yang dilakukan dengan sengaja oleh mereka yang berkepentingan dengan Pertanggungan; 
atau

6. perbuatan dan/atau percobaan melanggar hukum.

want to know more about us?
go to www.sequis.co.id

Sequislife OFFICIAL sequisofficialSequisOFFICIAL

Prosedur Pengajuan Klaim
Pengajuan klaim dapat dilakukan dengan melengkapi formulir klaim yang dapat Anda peroleh dengan menghubungi tenaga pemasar, 

mengunjungi kantor pemasaran/service center/website kami, atau Financial Service Center di (62-21) 2994 2928. Pastikan Anda memberikan 
formulir dan dokumen klaim secara lengkap dan benar kepada tenaga pemasar, kantor pemasaran atau service center kami. Pembayaran klaim 

akan dilakukan maksimal selama 30 (tiga puluh) hari kalender setelah pengajuan klaim disetujui.

Brosur ini disiapkan oleh PT Asuransi Jiwa Sequis Financial dan informasi yang terkandung
dalam brosur ini bersifat umum untuk menjelaskan produk secara ringkas.

Perlu diingat bahwa brosur ini bukan merupakan kontrak asuransi apabila terdapat kesalahan penulisan
pada brosur, syarat dan ketentuan akan mengacu kepada ketentuan di dalam polis.

Tentang Sequis
Sequis adalah identitas utama perusahaan yang menaungi PT Asuransi Jiwa Sequis Life yang 
memasarkan asuransi jiwa, kesehatan dan asuransi berbasis investasi individu melalui jalur distribusi 
keagenan dan digital; PT Asuransi Jiwa Sequis Financial yang memasarkan produk asuransi jiwa dan 
kesehatan individu, melalui bank dan non bank Partnership Distribution dan Telemarketing serta asuransi 
jiwa dan kesehatan kumpulan melalui Employee Benefit Business; dan PT Sequis Aset Manajemen, sebuah 
perusahaan manajer investasi yang memasarkan produk reksa dana.

Dengan pengalaman lebih dari 38 tahun di industri asuransi dan didukung oleh lebih dari 9.500 tenaga 
pemasar profesional, Sequis berkomitmen untuk menjadi pemimpin pasar di bidang asuransi jiwa dan 
kesehatan yang menjawab kebutuhan masyarakat Indonesia. Saat ini, Sequis melayani lebih dari 360.000 
jumlah polis yang dikelola melalui 7 Customer Service Center di 6 kota yaitu Jakarta, Medan, Bandung, 
Surabaya, Denpasar dan Semarang, serta lebih dari 72 kantor pemasaran di 28 kota di Indonesia.

Tentang PT Asuransi Jiwa Sequis Financial
PT Asuransi Jiwa Sequis Financial (Sequis Financial) merupakan anak perusahaan dari PT Asuransi Jiwa 
Sequis Life (Sequis Life). Dengan tujuan melayani masyarakat Indonesia lebih luas lagi maka pada tahun 
2005, Sequis Life mengakuisisi seluruh saham PT Metlife Sejahtera (Metlife Indonesia) yang kemudian 
berganti nama menjadi PT Asuransi Jiwa Sequis Financial (Sequis Financial) yang memasarkan produk 
asuransi jiwa dan kesehatan individu dan kumpulan (group insurance) yang inovatif melalui jalur 
distribusi Employee Benefit Business (EBB), Partnership Distribution, dan Telemarketing.

Hingga akhir 2021 Sequis Financial memiliki total aset sebesar lebih dari Rp508,6 miliar dan lebih dari 
37.000 jumlah polis. Sequis Financial berkomitmen untuk menjawab kebutuhan masyarakat Indonesia 
melalui rangkaian produk asuransi jiwa dan kesehatan untuk karyawan yang disesuaikan dengan 
kebutuhan perusahaan, kerja sama dengan beberapa mitra perbankan nasional dan asing serta lebih 
dari 50 staf tenaga pemasar yang terlatih dan profesional.

Hubungi kami:

Financial Service Center
Tel. (62-21) 2994 2928 | dapat dihubungi setiap hari kerja pukul 08.15 - 17.00 WIB | Email: fsccare@sequisfinancial.com

Kantor Pusat:  PT Asuransi Jiwa Sequis Financial
Sequis Tower, Lt. 30, Jl. Jend. Sudirman Kav. 71, Jakarta Selatan 12190, Indonesia | Tel. (62-21) 5226 677 | Fax. (62-21) 5205 837

PT Asuransi Jiwa Sequis Financial dan PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906, Tbk berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

Catatan penting untuk diperhatikan nasabah:
1. Produk Asuransi ini adalah produk asuransi milik PT Asuransi Jiwa Sequis Financial (“Sequis Financial”). PT Bank Woori 

Saudara Indonesia 1906, Tbk (“Bank Woori Saudara”) hanya bertindak sebagai pihak yang mereferensikan produk 
asuransi Sequis Financial. Produk tidak dijamin oleh Bank Woori Saudara dan tidak termasuk dalam cakupan program 
penjaminan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan perundang – undangan mengenai lembaga penjamin 
simpanan.

2. Bank Woori Saudara tidak bertanggung jawab atas segala informasi serta materi yang dimuat dalam brosur dari 
produk asuransi ini berikut setiap perubahannya atau dokumen lain yang secara resmi disetujui dan/atau dikeluarkan 
oleh Sequis Financial. 

3. Penggunaan logo dan/ atribut Bank Woori Saudara lainnya dalam brosur atau dokumen pemasaran (marketing kit) 
lainnya (apabila ada) hanya bertujuan untuk menunjukkan adanya kerjasama pemasaran asuransi antara Bank Woori 
Saudara dengan Sequis Financial.

4. Risiko dan tanggung jawab hukum apapun yang timbul sehubungan dengan penerbitan dan/atau penyelenggaraan 
produk asuransi sepenuhnya merupakan tanggung jawab Sequis Financial. Bank Woori Saudara tidak bertanggung 
jawab atas polis asuransi yang diterbitkan oleh Sequis Financial.

5. Dan semua risiko, kerugian dan manfaat dari produk asuransi ini akan sepenuhnya menjadi tanggung jawab 
Pemegang Polis, karena itu calon Pemegang Polis diwajibkan untuk membaca dan memahami ketentuan dalam 
brosur dan proposal sebelum melakukan transaksi pembelian asuransi.



Keunggulan Q Study Plan Insurance 

Manfaat pertanggungan hingga

200% Uang Pertanggungan
ditambah dengan
Manfaat Dana Pendidikan

Pembebasan premi
& kepastian pembayaran
dana pendidikan

Proses seleksi risiko  calon tertanggung

mudah & cepat 

Memiliki nilai tunai
dalam masa perlindungan

Contoh Ilustrasi Manfaat Q Study Plan Insurance

Tertanggung membeli Q Study Plan Insurance dengan rincian sebagai berikut:
Usia masuk Tertanggung  : 25 tahun
Cara pembayaran Premi  : Bulanan
Masa pembayaran Premi  : 5 tahun
Masa Pertanggungan Asuransi : 18 tahun
Premi bulanan   : Rp2,080 juta
Uang Pertanggungan  : Rp100 juta

 

Apabila Tertanggung meninggal dunia akibat Kecelakaan saat berusia 35 tahun maka 
akan dibayarkan Manfaat Asuransi sebesar 200% Uang Pertanggungan, yaitu Rp200 juta. 
Dana Pendidikan akan tetap dibayarkan sesuai dengan  jadwal pembayaran yang 
telah ditetapkan dengan rincian sebagai berikut:
a. Pada tahun Polis ke-6, akan dibayarkan manfaat tahapan dana sebesar 

15% UP yaitu Rp15 juta.
b. Pada tahun Polis ke-12, akan dibayarkan manfaat tahapan dana 

sebesar 20% UP yaitu Rp20 juta.
c. Pada tahun Polis ke-15, akan dibayarkan manfaat 

tahapan dana sebesar 40% UP yaitu Rp40 juta.
d. Pada tahun Polis ke-18, akan dibayarkan 

manfaat tahapan dana sebesar 75% 
UP yaitu Rp75 juta selanjutnya 
pertanggungan berakhir.

Setiap cita-cita adalah harapan 
yang harus diwujudkan. Saatnya 
memastikan cita-cita buah hati kita 
terus tumbuh dengan memberikan 
pendidikan terbaik. Kini waktunya untuk 

merancang perencanaan keuangan yang tepat dan optimal demi mengantisipasi biaya 
pendidikan yang senantiasa meningkat setiap tahunnya.

Q Study Plan Insurance hadir untuk menyediakan beragam solusi perencanaan keuangan 
yang tepat bagi pendidikan buah hati Anda. Q Study Plan Insurance merupakan produk 
asuransi jiwa dwiguna kombinasi yang memberikan perlindungan dari risiko kematian 
sekaligus memberikan perlindungan bagi masa depan anak Anda berupa sejumlah Uang 
Pertanggungan untuk Dana Pendidikan anak Anda.

Ketentuan Q Study Plan Insurance 

Q Study Plan
Insurance

Bulanan,
Kuartalan, 
Semesteran, 
Tahunan

Usia Masuk

tahun18
tahun50

sampai dengan

Masa Pembayaran
Premi (MPP)

5tahun

Masa
Pertanggungan

Asuransi

18 tahun

Juta
25 -100Rp

Uang
Pertanggungan

Manfaat
Manfaat Meninggal Dunia
      Meninggal Dunia Bukan Akibat Kecelakaan

Jika Tertanggung meninggal dunia dalam Masa Pertanggungan Asuransi bukan 
karena Kecelakaan, maka Ahli Waris menerima santunan sebesar 150% Uang 
Pertanggungan, selanjutnya Pertanggungan menjadi Bebas Premi dan Manfaat 
Dana Pendidikan tetap dibayarkan sesuai dengan jadwal pada Tabel Manfaat Dana 
Pendidikan; atau

      Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan
Jika Tertanggung meninggal dunia dalam Masa Pertanggungan Asuransi 
karena Kecelakaan, maka Ahli Waris menerima santunan sebesar 200% Uang 
Pertanggungan, selanjutnya Pertanggungan menjadi Bebas Premi dan Manfaat 
Dana Pendidikan tetap dibayarkan sesuai dengan jadwal pada Tabel Manfaat Dana 
Pendidikan.

Manfaat Dana Pendidikan
Manfaat Dana Pendidikan akan dibayarkan sesuai dengan Tabel Manfaat Dana 
Pendidikan kepada Tertanggung/Ahli Waris apabila Tertanggung hidup/meninggal 
dunia dalam Masa Pertanggungan Asuransi dan Polis masih aktif pada saat jatuh 
tempo pembayaran Manfaat Dana Pendidikan tersebut.

Tabel Manfaat Dana Pendidikan

Catatan: Premi yang dibayarkan sudah termasuk komisi yang diberikan kepada bank, biaya akusisi, biaya 
administrasi, biaya asuransi, biaya denda, biaya penalti, dan biaya pemasaran (bila ada)

Akhir Tahun Polis Ke- 6 12 15 18 Total

Persentase Uang 
Pertanggungan 15% 20% 40% 75% 150%

Masa 
Pembayaran

Premi
(5 Tahun)

18 Tahun Polis

200%
 UP

15%
 UP

20%
 UP

40%
 UP

75%
 UP

156 7 8 9 10 11 12 .............. .......0

Masa Pertanggungan Asuransi

5


