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KOMIT - Link

Merupakan kerjasama antara asuransi jiwa kerjasama dengan Central 
Asia Financial (CAF) dengan investasi saham TANAM Saham KOMIT.

Siapa CAF? CAF merupakan perusahaan asuransi jiwa grup Salim, dengan 
pemegang saham: 
 -   PT Asuransi Jiwa Central Asia Raya (CAR) 80%
 -   PT Asuransi Central Asia (ACA) 20 %

Apa yang Anda dapatkan dalam KOMIT-Link?

1. PROTEKSI – Asuransi Jiwa 
Dalam kerjasama ini produk yang dijual adalah proteksi 
asuransi jiwa berjangka 5 tahun (dapat diperpanjang 
setiap 5 tahunan) dengan premi tunggal yang ditetapkan 
diawal kontrak.Premi tunggal ini dapat dicicil melalui 
KOMIT sehingga terasa ringan. Uang Pertanggungan 
(U.P) adalah 100 x setoran bulanan KOMIT-Link.
Cicilan ditetapkan min.Rp. 500.000/bulanakan dilakukan melalui autodebet 
KOMIT setiap tanggal 5 bersamaan dengan pendebetan simpanan anggota 
setiap bulan.Setelah dipotong biaya asuransi, dan biaya penjualan, sisa dana 
akan diinvestasikan di TANAM Saham.

2. INVESTASI – TANAM Saham
TANAM Saham adalah produk KOMIT dimana setiap 
investasi yang ada akan dikelola oleh Manajer Investasi 
KOMIT dalam bentuk saham di Bursa Efek Indonesia. Kinerja 
nya dicantumkan dalam KURS (Komit Updated Rates of 
Shares) tiap jumat di website KOMIT. Investasi Anda akan 
mendapat Unit sebanyak Rupiah yang diinvestasikan 
dibagi KURS minggu tersebut. KURS bisa naik turun sesuai 
kinerja saham yang diinvestasikan.
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3. GARANSI UANG KEMBALI
GARANSI setoran Anda kembali utuh di akhir tahun ke 
5, sehingga semua biaya asuransi dan biaya pembelian 
Anda menjadi GRATIS, dengan syarat selama 5 tahun 
tersebut setoran rutin tidak pernah gagal dan tidak ada 
penarikan dana selama 5 tahun.

Contoh. Anda setor total Rp 30 juta, dengan rata-rata KURS 1000. Anda memiliki 
30.000 unit TANAM Saham. Akhir tahun ke 5 investasi saham jeblok sehingga KURS 
turun menjadi 900. Seharusnya nilai investasi Anda 30.000 x 900 = Rp 27 juta. 
KOMIT menjamin pengembalian ‘cashback’ premi dan biaya penjualan yang telah 
dibayarkan dan kerugian investasi, dengan membayar penuh sejumlah setoran Rp 
30 juta. Artinya Anda mendapat asuransi GRATIS dan cashback biaya penjualan 
selama 5 tahun tersebut.

Jika akhir tahun ke 5 KURS naik menjadi 1500, maka nilai investasi Anda 30.000 
x 1.500 = Rp 45 juta. Maka selain Anda telah menikmati asuransi “Gratis” plus 
pengembalian “cashback” biaya penjualan, Anda masih menikmati keuntungan Rp 
15 juta. Jadi ada “floor” investasi Anda tidak bisa turun, tapi bisa naik tak terbatas 
mengikuti hasil investasi saham, karena tidak ada “ceiling”.

Syarat dan Ketentuan KOMIT-LINK :
1. Usia masuk 17 – 50 tahun.
2. Proteksi asuransi jiwa sebesar 100 x setoran bulanan. Setoran minimal Rp

500.000/bulan untuk Uang Pertanggungan (U.P) Rp 50 juta (max. U.P. Rp 500
juta)

3. CAF berhak menolak aplikasi sesuai kriteria intern dan dana akan
dikembalikan 100%

4. Biaya asuransi sesuai tabel usia dibawah ini dibebankan SEKALI saja dimuka
setiap 5 tahun,tapi anggota dipotong biayanya dalam bentuk cicilan 12
bulan tanpa bunga.

5. Biaya penjualan sebesar 20% dibebankan hanya pada tahun pertama, dan
akan dilakukan ‘cash back’  sejumlah tersebut pada akhir tahun ke 5 kepada
anggota ybs, jika tidak ada penarikan dan selama 5 tahun rutin autodebet
tidak pernah gagal serta hasil investasi merugi. Jadi dijamin uang setoran
Anda utuh tidak akan berkurang, maka Anda telah mendapat mendapat
proteksi ‘gratis’ selama 5 tahun.
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6. Tidak ada biaya lainnya (NO biaya akuisisi, NO biaya admin. bulanan, NO
biaya pemeliharaan). Setoran hanya dipotong cicilan premi dan biaya
penjualan di tahun pertama, sisa di-investasikan di TANAM Saham. Pada
tahun keduadst, semua setoran FULL diinvestasikan di TANAM Saham.

7. Dana dapat dicairkan setiap saat setelah tahun ke 3 tanpa penalti. Penarikan
dibawah 3 tahun dibebankanbiaya penalti 2 % dari nilai penarikan.

8. GARANSI UANG KEMBALI – FULL setoran anda selama 5 tahun jika ternyata
KURS saat akhir tahun ke 5 dibawah nilai saat Anda beli, sehingga setoran
Anda dikembalikan utuh tanpa biaya. (catatan :Biaya Penjualan dan biaya
asuransi jiwa yang dibebankan di awal tahun pertama dikembalikan jika
investasi merugi di akhir tahun kelima)

Tabel Premi Tunggal untuk 5 tahun UP Rp 50 juta :

Usia  UP. 50 juta Usia          UP. 50 juta Usia  UP. 50 juta 
Masuk  Premi  1x Masuk  Premi  1x Masuk  Premi  1x
 17 434,500 29 550,000 41 1,131,000 
18 447,000 30 565,500 42 1,228,500 
19 457,000 31 584,000 43 1,335,500 
20 466,000 32 606,000 44 1,454,000 
21 473,000 33 633,000 45 1,585,500 
22 480,000 34 666,000 46 1,730,000 
23 486,000 35 707,500 47 1,890,000 
24 493,000 36 757,500 48 2,064,500 
25 501,500 37  816,000 49 2,256,000 
26 511,500 38 884,000 50 2,464,500 

27 522,500 39 958,500 

28 535,500 40 1,041,000 

Contoh : Bapak Ali usia 22 tahun, biaya premi tunggal Rp 480.000 atau cicil 
Rp 40.000/bulan tanpa bunga. Setiap setoran Rp 500.000 pada bulan ke 1-12 
dipotong Rp 40.000, dan Biaya Penjualan Rp.100.000, sisanya Rp 360.000 langsung 
diinvestasikan di TANAM Saham. Bulan ke 13, semua setoran Rp 500.000 secara 
utuh diinvestasikan di TANAM Saham.



Bulan Setor (Rp)    Bayar cicilan Investasi TANAM SAHAM
1-12 500.000        140.000               360.000
13-60 500.000 0                500.000

Bapak Ali diproteksi dengan Uang pertanggungan Rp 50 juta selama 5 tahun.
Pada akhir tahun ke-5 kontrak berakhir dan seluruh dana dikembalikan tergantung 
KURS TANAM Saham yang berlaku. Asumsi jika hasil investasi 15% per tahun maka 
dana yang dikembalikan Rp. 42.620.851,- (laba 42%).

*Bandingkan dengan unit link pada umumnya, di tahun ke-5 saldo investasi masih
dibawah nilai dana yang disetorkan (masih minus dibanding dana yang sudah 
disetor karena banyak biayanya). Jika hasil investasi di akhir tahun kelima merugi 
maka Anda dijamin utuh dana setoran sebesar Rp 500.000 x 60 bulan = Rp 30 juta 
utuh ! Jadi tidak ada risiko investasi sementara Anda terproteksi asuransi jiwa selama 
5 tahun tersebut –e3gratis !

* Jika akhir tahun ke 5 dana tidak diambil, tapi dipergunakan untuk perpanjangan
polis 5 tahun ke depan, maka TANPA setor tambahan, nilai investasi akan berlipat 
ganda di TANAM Saham. Nilai investasi akan dipotong premi tunggal Rp 522.500, 
sisa Rp 42.620.851,- akan diinvestasikan  penuh di TANAM Saham. Proteksi Anda 
tetap berjalan dan investasi Anda terus meningkat. Berdasarkan “rumus investasi 72”, 
TANPA menambah setoran lagi, maka investasi Anda dobel setiap 5 tahun dengan 
asumsi imbal hasil investasi 15% per tahun, sbb :

Asumsi usia 22 beli 1 Paket setor Rp 500.000 x 60 = Rp 30 juta

Usia Setor Hasil Potongan Saldo

27    30,000,000 15%  522,500                   42,620,851

32  0 15%  606,000                   85,119,754

37  0 15%  816,000             170,390,229

42  0 15%     1,228,500         341,487,112

47 0 15% 1,890,000               684,962,557

52 0 15% 2,937,000             1,374,767,363

57  2,765,148,217
*Disclaimer : Illustrasi diatas bukan merupakan jaminan KOMIT, hasil investasi disesuaikan
dengan kondisi pasar saham. Investasi Saham adalah investasi dengan risiko tinggi namun dapat 
memberikan imbal hasil maksimal untuk jangka panjang.



Semua berawal dari Setoran Rp 500.000 x 5 tahun saja sejak usia 22 tahun ! 
Dan proteksi tetap berlaku dengan UP Rp 50 juta sejak usia 22 hingga 57 
tahun+Dana Pensiun tersedia Rp 2,7 milyar !!!
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