Wealth solution

Manulife Kembangkan Produk Syariah
Manulife Indonesia
meluncurkan unit syariah.
Produk-produk syariah
yang akan dikembangkan
unit baru ini dibuat
untuk memenuhi
perlindungan jiwa dan
rencana keuangan yang
aman dan penuh berkah.

B

esarnya potensi pertumbuhan pro
1. Fleksibel dalam menentukan Manfaat
duk syariah, mendorong Manulife
Pertanggungan
Indonesia mengembangkan unit
2. Fleksibel dalam menentukan Besar dan
asuransi berbasis prinsip Islam. Saat
Jenis Investasi. Pilihan Dana Investasi
ini, di industri asuransi saja, premi syariah
yang disediakan adalah: Manulife Dana
masih sangat kecil kontribusinya, yaitu kurang
Ekuitas Syariah, Manulife Dana Pasar Uang
dari 1%.
Syariah dan Manulife Dana Berimbang
Konsep syariah menjadi konsep universal
Syariah. Yang membedakan ketiganya
yang saat ini banyak diadopsi lembaga keuangan
adalah pada alokasinya investasinya. Dana
di berbagai negara. Berdasarkan konsep ter
Ekuitas menempatkan dana investasi pada
sebut, terciptalah sistem Syariah yang lebih
saham-saham perusahaan yang beraktivitas
mengutamakan transaksi adil dan transparan.
dalam bidang yang sesuai dengan prinsip
Sistem ini berpegang pada
Syariah. Dana Pasar
keadilan dengan sama-sama
Uang mengalokasikan
Manulife Indonesia
menanggung risiko dan hasil
dana pada deposito
meresmikan
unit
syariah
Syariah melarang transaksi
bank-bank syariah dan
baru, yang merupakan
berbasis bunga, short selling
obligasi syariah ber
unit syariah pertama bagi jangka waktu kurang
dan kontrak yang dianggap
Manulife Financial
kurang / tidak jelas.
dari setahun. Sementara
Atas perkembangan itu
Dana Berimbang meng
lah Manulife Indonesia meresmikan unit syariah
investasikan dana secara berimbang antara
baru, yang merupakan unit syariah pertama
saham-saham syariah dan produk pasar
bagi perusahaan dan bahkan untuk seluruh
uang syariah.
operasional Manulife Financial. Ini merupakan
3. Pembagian Surplus Tabarru1
komitmen Manulife Indonesia untuk menyedia
4. Biaya yang Kompetitif.
kan perlindungan yang komprehensif kepada
Selain itu, Berkah SaveLink dapat diperluas
nasabahnya, dan turut berpartisipasi dalam dengan program asuransi tambahan (rider),
mengembangkan industri keuangan syariah di seperti: Berkah Accidental Death & Disability
Indonesia.
dan Berkah Waiver of Basic Contribution.
Peresmian unit syariah Manulife Indonesia
ditandai dengan peluncuran produk baru 1 Tabarru adalah sejumlah uang yang diikhlaskan
oleh Peserta (Tertanggung) untuk keperluan tolong
bernama Berkah SaveLink. Berkah SaveLink
menolong apabila Peserta atau Para Peserta
mengalami suatu musibah yang dipertanggungkan.
merupakan produk Unit Link terbaru yang
diluncurkan oleh Manulife Indonesia. Produk
dengan konsep Syariah ini ditujukan untuk
memenuhi kebutuhan perlindungan jiwa dan
rencana keuangan seimbang yang aman penuh
Apabila Anda memerlukan solusi perencanaan keuangan,
berkah dengan keunggulan produk sebagai
silahkan hubungi Manulife Indonesia di: (021) 2555 7777
www.manulife-indonesia.com
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