
Tujuan Tercapai
Masa Depan Aman

Member of Salim Group Melayani dan Melindungi
PT AJ Central Asia Raya terdaftar dan diawasi oleh OJK

UNIT LINK SYARIAH CARLisya



Syarat dan ketentuan:

Mata Uang
Usia Masuk
Masa Pertanggungan
Masa Pembayaran Kontribusi
Asuransi Tambahan
Manfaat Asuransi

:   Rupiah
:   1 s/d 65 tahun
:   Hingga usia 75 tahun
:   Sekaligus, 2, 3, 5, 7, 10, 15, dan 20 tahun
:   PA, HCP, PCR, MDC, WOP, DAD
:   Meninggal =  100% dana kebajikan + nilai investasi
    Manfaat hidup =  Nilai Investasi
    Putus kontrak =  Nilai Investasi

TUJUAN TERCAPAI MASA DEPAN AMAN

MANFAAT CARLisya

Manfaat Perlindungan:

Manfaat Investasi:

Manfaat Lainnya:

Penyangkalan (Disclaimer):
Brosur ini bukan merupakan kontrak asuransi. Keterangan terperinci mengenai program asuransi ini ditetapkan di dalam Polis yang 
akan dikirimkan kepada Anda setelah Surat Permohonan Asuransi Jiwa diterima, diproses dan disetujui.

Penanggung dengan ini menyatakan kepada Pemegang Polis dan/atau Tertanggung telah menyampaikan informasi yang benar, 
tidak palsu, dan/atau tidak menyesatkan mengenai risiko, manfaat, kewajiban, dan pembebanan biaya terkait dengan produk 
asuransi yang ditawarkan.

Assalamu’alaikum Wr. Wb.

Dengan bangga CAR Syariah meluncurkan sebuah produk yang mempunyai manfaat lebih lengkap untuk memenuhi 
kebutuhan perlindungan dan investasi dalam satu pengelolaan yang profesional.

Carlisya adalah Produk yang diciptakan agar nasabah selain bisa merencanakan masa depan keuangan, juga dapat memiliki 
perlindungan yang dapat disesuaikan dengan tingkat risiko masing-masing peserta dan yang lebih menariknya adalah 
Peserta dapat merencanakan Produk unit link dalam pengelolaan investasi dan perlindungan syariah di mana diutamakan 
kerjasama antara peserta dan pengelola dalam merealisasikan masa depan dalam produk ini. Saling berbagi (risk sharing) dan 
tolong-menolong (ta’awwun) menjadi prinsip dasar produk ini. 

Semua kalangan dapat menikmati produk ini tanpa terkecuali dan bisa juga menambahkan manfaat tambahan lainnya selain 
perlindungan utama.

Wassalamu’alaikum Wr.Wb.Assalamu’alaikum Wr. Wb.

1.     Perlindungan jiwa atas risiko kehilangan jiwa Peserta selama masa kepesertaan.
2.     Dana kebajikan diberikan kepada penerima manfaat sesuai dengan hak yang telah ditentukan.
3.     Bisa menambahkan manfaat perlindungan tambahan lainnya sejak awal mulai dari 

pembebasan pembayaran apabila sakit kritis, santunan sakit, dan lainnya.

1.     Mempunyai nilai investasi sejak dini.
2.     Potensi untuk mendapatkan nilai investasi yang lebih tinggi dari nilai investasi lainnya.
3.     Pilihan jenis investasi dapat disesuaikan dengan keinginan.
4.     Dapat menambah, menarik, dan mengalihkan investasi kapanpun.
5.     Dikelola dalam investasi unit link syariah.

1.     Menggunakan mata uang Rupiah.
2.     Usia masuk mulai dari 1 tahun.
3.     Masa kepesertaan hingga 75 tahun.
4.     Pilihan �eksible cara bayar mulai bulanan, kuartalan, semesteran, tahunan, bahkan sekaligus.
5.     2 manfaat dalam satu produk.


