
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; PT Asuransi Jiwa Sequis Financial yang 
memasarkan asuransi jiwa dan kesehatan individu, melalui bank dan non bank Partnership Distribution dan Telemarketing serta 
asuransi jiwa dan kesehatan kumpulan melalui Employee Benef it Business; dan PT Sequis Aset Manajemen, sebuah perusahaan 
manajer investasi yang memasarkan produk reksa dana.

Dengan pengalaman lebih dari 34 tahun di industri asuransi dan didukung oleh lebih dari 14.500 tenaga pemasaran 
profesional, Sequis berkomitmen untuk menjadi pemimpin pasar di bidang asuransi jiwa dan kesehatan yang menjawab 
kebutuhan masyarakat Indonesia. Saat ini, Sequis melayani lebih dari 440.000 jumlah polis yang dikelola melalui 7 Customer 
Service Center di 6 kota yaitu Jakarta, Medan, Bandung, Surabaya, Denpasar dan Semarang, serta lebih dari 80 kantor pemasaran 
di 29 kota di Indonesia.

Tentang PT Asuransi Jiwa Sequis Life

Hubungi kami:

Kantor Pusat:  PT Asuransi Jiwa Sequis Life
Sequis Center, Lt.6,  Jl. Jend. Sudirman No. 71,  Jakarta 12190, Indonesia  |  Telp. (62-21) 5223 123  |  Fax. (62-21) 5213 579 - 80

Sequis Care
Telp. (62-21) 2994 2929 | dapat dihubungi setiap hari kerja pukul 08.15 - 17.00 WIB | Email: care@sequislife.com

PT Asuransi Jiwa Sequis Life (Sequis Life) berdiri tahun 1984 dengan nama PT Universal Life Indonesia (ULINDO) di bawah 
naungan Gunung Sewu yang kemudian berubah menjadi Sewu New York Life (NYL) pada tahun 1992. Pada tahun 2003 
seluruh saham NYL diakuisisi dan perusahaan mengganti namanya menjadi Sequis Life yang berfokus untuk melayani 
nasabah individu dan kumpulan melalui jalur distribusi keagenan yang menawarkan beragam produk inovatif mencakup 
asuransi jiwa dan kesehatan. Hingga akhir 2017 Sequis Life memiliki total aset sebesar Rp18,7 triliun, lebih dari 410.000 jumlah 
polis serta didukung lebih dari 14.500 tenaga pemasaran profesional.



100% UP 100% UP
Manfaat Hidup

Tertanggung 
Meninggal 

Dunia

* Apabila Tertanggung adalah anak-anak dan meninggal dunia bukan karena kecelakaan sebelum usia 5 tahun, 
maka berlaku pembayaran manfaat proporsional sesuai dengan Lien Clause (selengkapnya bisa dilihat pada 
ketentuan polis).

60 tahun

Ketentuan
Q Smart Life

Memberikan perlindungan jiwa
untuk membantu kesejahteraan keluarga 
Anda sampai Anda berusia 100 tahun

Dapat dikombinasikan dengan Asuransi Tambahan 
yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan Anda

Memberikan kepastian nilai tunai
Mempunyai Nilai Tunai yang besar dan dijamin, adapun nilai tunai dapat 
dipinjam sebesar 80% dari nilai tunai yang terbentuk untuk keperluan yang 
tidak terduga

Premi yang tetap dan Masa Pembayaran Premi terbatas dapat 
Anda tentukan sehingga tidak perlu membayar Premi 
seumur hidup untuk perlindungan seumur hidup
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Untuk lebih lengkapnya mengenai pengecualian atas produk ini silakan
dilihat pada ketentuan polis atau website (www.sequis.co.id)

Penanggung tidak akan membayar Manfaat Meninggal Dunia apabila Tertanggung meninggal dunia dalam Masa Asuransi akibat :

Bunuh diri;
Hukuman mati oleh pengadilan;
Pekerjaan, olahraga dan hobi yang mengandung risiko;
Perbuatan kejahatan atau percobaan melanggar hukum.
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Mata Uang

Rupiah
&

US Dollar

100
tahun

Masa Asuransi
sampai usia

tahun

Masa
Pembayaran
Premi
mulai dari

5-20
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Cara
bayar Premi

Bulanan/Kuartalan
/Semesteran

/Tahunan

dengan usia
maksimal pada akhir

Masa Pembayaran Premi 
adalah 70 tahun

Usia Masuk

1bulan
sampai dengan

65tahun  

Uang
Pertanggungan

Minimum

atau
100

10.000

juta
IDR

USD Asuransi Tambahan (opsional):
Asuransi Kecelakaan
Asuransi Kesehatan
Asuransi Penyakit Kritis
Asuransi Pembebasan Premi,
dll

Pengecualian


