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PT Prudential Life Assurance
Prudential Tower
Jl. Jend. Sudirman Kav. 79, Jakarta 12910, Indonesia
Tel: (62 21) 2995 8888, Fax: (62 21) 2995 8800
Customer Line: 1500085
E-mail: customer.idn@prudential.co.id
Website: www.prudential.co.id

PT Prudential Life Assurance terdaftar di dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

• Penambahan Premi Tunggal/Top-up atau dari polis-polis nasabah yang 
direferensikan dalam kurun waktu 12 (dua belas) bulan dari tanggal 
penerbitan polis akan menambah jumlah poin anggota PRUFlyers.

• Untuk polis dalam mata uang Dolar AS, kurs Dolar AS akan mengikuti 
batas akhir perhitungan komisi dan Overriding.

• Anggota PRUFlyers dapat memberikan hadiah perjalanan kepada 
pihak lain dengan memberikan surat kuasa bermaterai kecuali kepada 
Karyawan dan Tenaga Pemasar Prudential Indonesia serta anak 
berusia di bawah 17 tahun.

• Pencairan poin untuk paket perjalanan harus diberitahukan ke Kantor 
Pusat Prudential Indonesia paling lambat 3  (tiga) minggu sebelum 
keberangkatan. Apabila pengajuan pencairan poin dilakukan kurang 
dari 3 (tiga) minggu, maka Prudential Indonesia tidak bertanggung 
jawab jika ada keterlambatan proses pengambilan paket perjalanan. 
Untuk keikutsertaan dalam perjalanan President’s Cabinet’s Club dan 
Star Club, pencairan poin harus diterima sesuai peraturan perjalanan 
President’s Cabinet’s Club dan Star Club yang berlaku.

• Pembatalan pengambilan paket perjalanan harus diberitahukan 
kepada pihak biro perjalanan dan ke Kantor Pusat Prudential Indonesia 
paling lambat 2 (dua) minggu sebelum keberangkatan, dan akan 
mengurangi jumlah poin yang ada.

• Prudential Indonesia akan mengeluarkan voucher untuk ditukarkan 
dengan tiket pesawat dan voucher hotel ke biro perjalanan yang telah 
ditentukan oleh pihak Prudential Indonesia.

• Setiap tahun jumlah poin yang diperlukan untuk penukaran hadiah 
akan berubah-ubah sesuai paket perjalanan yang ditawarkan.

• Masa berlaku voucher PRUFlyers adalah 3 (tiga) bulan sejak voucher 
diterbitkan, dengan hanya 1 (satu) kali perpanjangan, dengan 
mengikuti peraturan yang baru.

• Perpanjangan voucher PRUFlyers dapat dilakukan jika salah satu atau 
semua polis atas nama dirinya dalam keadaan in force (aktif).

• Pada saat perpanjangan voucher diharuskan menyertakan voucher 
lama yang telah diterbitkan oleh Prudential Indonesia dan surat 
pernyataan (asli).

• Untuk syarat dan ketentuan lainnya dapat menghubungi Tenaga Pemasar 
masing-masing atau email ke PRUFlyers.helpdesk@prudential.co.id.
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1.100.000 poin
Mendapatkan 1 (satu) buah paket program perjalanan President’s 
Cabinet’s Club ke Edinburgh, Skotlandia dari Prudential Indonesia 
untuk 1 (satu) orang, dimana batas  pengumpulan poin adalah sampai 
dengan  31 Desember 2020.
750.000 poin
Mendapatkan 1 (satu) buah paket program perjalanan Star Club
ke London, Inggris dari Prudential Indonesia untuk 1 (satu) orang, 
dimana batas pengumpulan poin adalah sampai 31 Desember 2020.
400.000 poin
Mendapatkan 1 (satu) paket Umroh untuk 1 (satu) orang.
102.500 poin
Mendapatkan 1 (satu) paket perjalanan ke Bangkok (tiket pesawat 
Jakarta-Bangkok-Jakarta dan akomodasi hotel) selama 3 hari 2 malam 
untuk 1 (satu) orang.
87.500 poin
Mendapatkan 1 (satu) paket perjalanan ke Singapura (tiket pesawat 
Jakarta-Singapura-Jakarta dan akomodasi hotel) selama 3 hari 2 malam 
untuk 1 (satu) orang.
50.000 poin
Mendapatkan 1 (satu) paket perjalanan ke Bali (tiket pesawat 
Jakarta-Bali-Jakarta dan akomodasi hotel) selama 3 hari 2 malam untuk
1 (satu) orang.
50.000 poin
Mendapatkan 1 (satu) paket perjalanan senilai Rp 5 juta yang dapat 
digunakan untuk membeli tiket pesawat atau paket tour kepada  biro 
perjalanan yang ditunjuk Prudential Indonesia.
30.000 poin
Mendapatkan 1 (satu) e-voucher blibli.com senilai Rp 1 juta yang 
dapat digunakan untuk membeli barang/jasa di situs www.blibli.com 
senilai   minimum Rp 1 juta atau dibawah 1 juta dan hanya berlaku 
untuk 1 (satu) kali transaksi.
• Poin yang Anda miliki dapat ditukarkan dengan kombinasi beberapa hadiah. 

Contohnya, apabila Anda memiliki 150.000 poin, Anda dapat menggabungkan
 2 hadiah atau lebih dengan jumlah poin yang setara atau kurang (Misalkan 

87.500 + 50.000 atau 50.000 + 50.000 + 50.000)
• Jumlah poin dan hadiah diatas disesuaikan dengan standar Prudential Indonesia. 

Harga paket tour maupun tiket dan akomodasi dapat berubah sewaktu-waktu 
sesuai dengan kebijakan pihak biro perjalanan. Penambahan biaya di luar standar 
Prudential Indonesia akan diinformasikan kepada para nasabah yang akan 
menukarkan poin PRUFlyers dengan hadiah pilihannya.

• Jenis penerbangan (kelas ekonomi) dengan pemberangkatan dari Jakarta dan 
jenis hotel (kamar twin sharing) yang akan digunakan dalam paket perjalanan 
ditentukan oleh Prudential Indonesia.

• Biaya pembuatan visa dan asuransi perjalanan (jika diperlukan), porter, transportasi, 
dan perjalanan pribadi tidak ditanggung oleh Prudential Indonesia.

PRUFlyers

Listening. Understanding. Delivering.



Nasabah yang Terhormat,

Terima kasih atas kepercayaan yang Anda berikan kepada PT Prudential 
Life Assurance (Prudential Indonesia). Kami sangat bangga dapat 
melayani kebutuhan perlindungan dan investasi Anda bersama
keluarga.

Prudential Indonesia selalu berupaya untuk membina hubungan jangka 
panjang yang baik dan berlandaskan rasa saling percaya dengan para 
nasabahnya. Atas dasar itulah kami menghadirkan program PRUFlyers.

PRUFlyers adalah program Member Get Member yang dirancang khusus 
sebagai ungkapan rasa terima kasih kami kepada Anda yang telah 
menjadi nasabah Prudential Indonesia dan juga telah
memberikan referensi nama rekan/kerabat Anda untuk turut serta menjadi 
nasabah kami. 

Apabila Anda tertarik menjadi anggota PRUFlyers, silakan mengisi 
formulir pendaftaran terlampir. Setelah terdaftar sebagai anggota 
PRUFlyers, Anda dapat mereferensikan rekan/kerabat Anda kepada 
Tenaga Pemasar kami dan Anda akan memperoleh sejumlah poin dari 
setiap polis yang diterbitkan atas referensi tersebut. Poin tersebut dapat 
Anda kumpulkan untuk kemudian ditukarkan dengan berbagai hadiah 
perjalanan menarik.

Informasi lebih lanjut mengenai PRUFlyers dapat Anda peroleh dari 
Tenaga Pemasar Anda atau Customer Service Prudential Indonesia.

Semoga dengan menjadi anggota PRUFlyers, Anda akan dapat
menikmati manfaat yang semakin beragam dari Prudential Indonesia, 
dan membantu memberikan perlindungan asuransi jiwa terpercaya 
sebagai komponen penting perencanaan keuangan keluarga dan 
rekan-rekan terdekat Anda.

Salam hangat,
Jens Reisch

Presiden Direktur

Persyaratan Keanggotaan

 • Pemegang Polis atau Tertanggung Prudential Indonesia yang telah 
berusia 17 tahun ke atas dan tidak terdaftar sebagai Tenaga 
Pemasar atau Karyawan Prudential Indonesia. 

 • Mengajukan permohonan dengan mengisi dan menandatangani 
formulir pendaftaran keanggotaan PRUFlyers beserta KTP calon 
anggota PRUFlyers ke email :

  PRUflyers.Helpdesk@prudential.co.id.

 • Nasabah yang mereferensikan dirinya sebagai Tertanggung, tidak 
akan mendapatkan poin untuk polis pertamanya. Pengumpulan 
poin baru dapat dilakukan apabila polis nasabah telah terbit dan 
nasabah telah terdaftar sebagai anggota PRUFlyers dengan 
memiliki nomor keanggotaan PRUFlyers.

Nomor Keanggotaan
 • Calon anggota PRUFlyers yang telah disetujui akan mendapatkan 

nomor anggota.

 • Nomor anggota PRUFlyers Anda wajib dicantumkan pada setiap 
SPAJ/e-SPAJ (Surat Pengajuan Asuransi Jiwa/Surat Pengajuan 
Asuransi Jiwa Elektronik) yang merupakan referensi dari Anda.   

 • Anggota PRUFlyers berhak memberikan referensi kepada Tenaga 
Pemasar yang diinginkan (tidak harus kepada Tenaga Pemasar 
yang menjual polis kepadanya).

 • Prudential Indonesia tidak bertanggung jawab dan/atau tidak akan 
memproses ulang SPAJ/e-SPAJ yang masuk jika tidak mencantumkan 
nomor PRUFlyers pemberi referensi. 

 • Prudential Indonesia tidak menerima nomor PRUFlyers  susulan 
dalam bentuk Surat Pernyataan (Amandement).

Perhitungan dan Manfaat Poin
1. Poin akan dihitung berdasarkan produk-produk yang dibeli:

 • Anggota PRUFlyers yang mereferensikan produk PRULink 
Assurance Account untuk pemegang polis perorangan dan 
pemegang polis badan usaha, PRULink Syariah Assurance Account 
untuk pemegang polis perorangan dan pemegang polis badan 
usaha, PRUProtector Plan, PRULife Cover, PRUMy Child, PRULink 
Edu Protection, PRULink Syariah Edu Protection dan PRUSafe 
Guard akan menerima 1 (satu) poin dari setiap kelipatan Rp 1.000,- 
(seribu rupiah) dari premi tahun pertama diterima Prudential 
Indonesia.

 

 

 • Anggota PRUFlyers yang mereferensikan produk premi tunggal 

(PRULink Investor Account, PRULink Syariah Investor Account, 
PRUSaver, PRULink Capital Account dan Top-up) akan menerima

  1 (satu) poin dari setiap kelipatan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) 
dari premi tahun pertama yang diterima Prudential Indonesia.

2. Setiap nasabah yang membayar polis secara TAHUNAN akan 
mendapat tambahan 500 poin. Tidak ada tambahan bonus untuk polis 
yang melakukan perubahan pembayaran menjadi 1 (satu) tahun.

3. Setiap polis yang dibatalkan dan menyebabkan uang premi ditarik 
kembali akan mempengaruhi jumlah poin.

4. Akumulasi poin tidak dapat digabungkan atau dipindahtangankan 
kepada Anggota PRUFlyers lainnya.

5. Poin dapat diakumulasikan tanpa ada masa hangus poin.

6. Setiap tahun sekali anggota PRUFlyers akan mendapatkan laporan 
mengenai jumlah poin yang diperoleh melalui surat.

7. Perhitungan poin PRUFlyers dilakukan sesuai dengan ketentuan yang 
berlaku di Prudential Indonesia. Dalam hal terjadi perbedaan perhitungan 
antara Prudential Indonesia dengan anggota PRUFlyers, maka yang 
berlaku adalah perhitungan yang dilakukan oleh Prudential Indonesia.

Saat Tidak Berlakunya Poin
Anggota PRUFlyers tidak dapat menggunakan poinnya jika semua polis 
atas namanya lapsed (tidak aktif) dan/atau surrender (Anggota PRUFlyers 
melakukan penebusan polis), sampai salah satu polisnya tersebut 
diaktifkan kembali (revival).

Lain-Lain
 • Program ini tertutup bagi Tenaga Pemasar Prudential Indone-

sia, Nasabah yang juga menjadi Tenaga Pemasar atau 
Karyawan Prudential Indonesia.

 • Bagi anggota PRUFlyers yang berubah pikiran dan ingin menjadi 
Tenaga Pemasar atau menjadi Karyawan Prudential Indonesia, 
maka jumlah poin yang telah dikumpulkan sebelum menjadi Tenaga 
Pemasar maupun sebelum menjadi Karyawan Prudential Indonesia 
dapat dipergunakan selama mencukupi persyaratan jumlah poin 
minimum. Apabila tidak mencukupi, poin yang telah terkumpul akan 
hangus.

Formulir Pendaftaran PRUFlyers

Segeralah isi formulir pendaftaran dan kirimkan langsung melalui pos 
tanpa perangko atau Anda dapat memberikannya ke Tenaga Pemasar 
Anda.

Nama (wajib diisi)

Nomor Polis (wajib diisi)

Alamat (wajib diisi)

Kota

Nomor Telepon Rumah (wajib diisi)

Nomor Handphone (wajib diisi)

Nomor Telepon Kantor

Nomor KTP/Paspor (lampirkan fotocopy KTP/Identitas diri Anda)

Alamat Email

Kode Pos


