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“Get the protection you
deserve for your family”
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Jika Anda melihat gambar berikut:

Silahkan klik pada smartphone 
atau komputer Anda

https://www.incompany.co.id
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PENDIRI IN COMPANY

Nadine SI Danuningrat dan 
Indra Hoesein

SURAT
DARI
PENDIRI

Berbicara masa depan dan masa lalu, 
namun kita hidup di masa kini....

Dengan berjalannya usia, tentunya banyak peristiwa-
peristiwa yang ingin kita ulang kembali dan ingin 
kita lupakan. Dari baik atau buruknya hal yang kita 
alami, pasti bisa memberikan pelajaran yang tidak 
ternilai. Kami pun demikian, pelajaran yang kami 
peroleh mengantarkan pada sebuah kesimpulan 
bahwa apa yang kita alami merupakan sebuah 
sebab-akibat dari pengambilan keputusan di masa 
lalu yang berefek pada masa kini dan bahkan pada 
masa depan.

Prinsip yang ada pada pelajaran tersebut sangat 
sejalan dengan bisnis asuransi yang telah kami 
jalani selama satu dekade terakhir. Asuransi sering 
disalahpahami sebagai produk yang hanya memiliki 
manfaat di masa depan saja sehingga orang 
berkecenderungan untuk menunda. Faktanya, 
asuransi justru memiliki manfaat terbesar di masa kini. 
Seperti kita telah membawa payung walaupun belum 
terjadi hujan, kita akan mendapatkan ketenangan 
karena kita sudah mempunyai alat yang mencegah 
kita dari kebasahan. Analogi ini sangat sesuai 
dengan konsep asuransi yang juga memberikan 
ketenangan di masa kini.
 
Semoga edisi perdana buletin ini bisa membantu 
Anda untuk memperoleh edukasi terkait asuransi.

Salam hangat,

https://www.incompany.co.id
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14 April 1912: Kapal Titanic tenggelam

Pada tanggal 14 April 1912 
kapal Titanic tenggelam dan 
mengakibatkan hilangnya lebih 
dari 1.500 nyawa. Pada Juni 
1912, Prudential membayar 
£14.239 yang jika hari ini bernilai 
£1.637.115 untuk 324 nasabah 
terdampak. Selama tahun 2019, 
Prudential membayar total klaim 
sebesar Rp15,6 Triliun hanya 
untuk pasar Indonesia saja. Fakta 
ini adalah sebuah komitmen 
Prudential terhadap kewajibannya 
kepada para nasabah.

PERUSAHAAN
DENGAN 
SEJARAH
PANJANG

https://www.prudential.co.id/id/
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Poster iklan asuransi Prudential 
pada tahun 1919.

PPH PLUS

Pembayaran sesuai 
tagihan dengan jangkauan 

perlindungan hingga 
seluruh dunia

PRUCINTA

Proteksi jiwa tradisional 
dengan beragam 

keunggulan yang tidak 
ditemui di produk sejenis

PCB 88

Perlindungan kesehatan 
dari 61 jenis penyakit dan 
kepastian premi kembali 

jika tidak ada klaim

PGB/PSGB

Merupakan produk 
unit link yang memiliki 
manfaat perlindungan 

sekaligus investasi

PRODUK 
UNGGULAN
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PRUCINTA
Seperti rencana liburan yang batal tetapi kita 
mendapatkan pengembalian tiket pesawat dan 
biaya hotel, Prudential juga memiliki produk yang 
akan mengembalikan 100% premi yang dibayarkan 
jika tidak terjadi klaim. PRUCINTA juga memiliki 
fitur pembayaran yang menguntungkan, karena 
untuk masa perlindungan 20 tahun kita hanya perlu 
membayar premi selama 10 tahun.

https://www.dropbox.com/s/5f35rx9xahh8vtt/NADINE_PRUCinta%20PCB88.mp4?dl=0
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PRULINK 
GENERASI BARU/
PRULINK SYARIAH 
GENERASI BARU
Memiliki perlindungan sekaligus berinvestasi 
merupakan hal yang sangat keren. Nilai 
investasi yang diperoleh dapat digunakan 
sebagai dana pensiun di hari tua. Asuransi 
unit link di Prudential dikelola oleh manajer 
investasi yang telah berpengalaman 
dibidangnya. Anda juga memiliki 
fleksibilitas mengatur pilihan investasi sesuai 
dengan profil dan tujuan keuangan.

Tenaga pemasar 
Prudential pada 

tahun 1854

Poster Prudential dari 
tahun 1900-an

https://www.dropbox.com/s/3p4466eog29g727/PGB%20PSGB.pdf?dl=0
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PRUPRIME 
HEALTHCARE PLUS

Anda memperoleh kartu yang dapat 
membayar semua tagihan rumah sakit, sehingga 

tabungan Anda aman, rencana liburan dan 
membeli telepon genggam terbaru tidak jadi batal. 

Apakah Anda mau?

“It is not good not to have health insurance; 
that leaves the family very vulnerable”
–Elizabeth Warren

Kantor Pusat Prudential pada tahun 1879

https://www.dropbox.com/s/agh0g9cwdujbdwq/PPH%20PLUS.pdf?dl=0
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PRUCRITICAL 
BENEFIT 88
Anda selalu memilih makanan organik untuk 
mendukung pola hidup sehat yang Anda lakukan. 
PCB 88 juga bisa Anda pertimbangkan sebagai 
ekosistem pendukung hidup sehat Anda. Selain 
melindungi dari 61 jenis penyakit, 100% premi akan 
dikembalikan jika tidak ada klaim.

https://www.dropbox.com/s/5f35rx9xahh8vtt/NADINE_PRUCinta%20PCB88.mp4?dl=0
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TENAGA PEMASAR
Bob Proctor salah seorang pembicara terkenal asal 
Amerika berkata, bahwa satu-satunya jalan untuk 
mendapatkan penghasilan yang tak terbatas adalah 
dengan menciptakan penghasilan dari berbagai 
sumber. Sistem networking yang dijalankan oleh 
Prudential sangat sejalan dengan visi tersebut. 
Di Prudential apa yang Anda usahakan akan 
berbanding lurus dengan hasil yang diperoleh.

TAHUN 1
AGENT:

7 juta/bulan

TAHUN 3
AD:

60 juta/bulan

TAHUN 2
AAD:

20 juta/bulan

TAHUN 4
AD1:

100 juta/bulan

https://www.dropbox.com/s/bbyoc0djgi3wnfi/INDRA_INSURANCE%20BUSINESS.mp4?dl=0
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PRO PR Program merupakan 
mekanisme mempertemukan individu 
yang membutuhkan asuransi dengan 
tenaga pemasar. Syaratnya WNI 
yang telah memiliki KTP dan bukan 
tenaga pemasar asuransi berlisensi.

We’re
Hiring!

I N N O VAT I V E  D E V E L O P M E N T  P R O G R A M

Intensively for 12 months, also armed
with professional trainers to become 
Professional Financial Planners*

Be a Part of Innovation

For Inquiries:
+62 21 5080 6598
info@incompany.co.id
www.incompany.co.id

* Monthly Allowance and Graduation Bonus

https://www.dropbox.com/s/rxllj8v87i95e5f/NADINE_PRO%20PUBLIC%20RELATION.mp4?dl=0
https://www.dropbox.com/s/zyhnp1jvcmwark4/INDRA_PRUVENTURE.mp4?dl=0


22 23

Silahkan menjawab pertanyaan-pertanyaan dibawah ini, untuk 
mempermudah Anda mengambil keputusan dalam melakukan 
pembelian polis asuransi:

1. Sejauh mana saya melakukan alokasi pendapatan?
  50% untuk kebutuhan hidup, 50% untuk hal lain 
  70% untuk kebutuhan hidup, 30% untuk hal lain
  90% untuk kebutuhan hidup, 10% untuk hal lain

2. Apakah saya memiliki dana darurat untuk kesehatan?
  Ya, saya telah memiliki asuransi kesehatan
  Ya, dari tabungan saya
  Ya, saya pinjam dari saudara/orang tua
  Ya, saya pinjam dari teman
  Ya, saya pinjam dari bank
   Tidak

3. Apakah saya memiliki penyakit turunan?
  Ya, orang tua saya mengidap penyakit kritis yang dapat menurun 
  Tidak tahu
  Tidak

4. Apakah keluarga saya bergantung secara finansial terhadap Anda?
  Ya, saya tulang punggung keluarga
  Tidak juga, karena istri saya masih bekerja
  Tidak

5. Apakah saya telah memiliki rencana jika sesuatu yang buruk terjadi?
  Ya, saya telah memiliki asuransi jiwa
  Tidak

SULIT MELAKUKAN 
KLAIM ASURANSI

Faktanya, klaim sebesar apapun 
pasti akan dibayar oleh Prudential 

asalkan sesuai dengan syarat 
dan ketentuan yang ada dipolis. 

Sebaliknya, klaim sekecil apapun 
tidak akan dibayar jika tidak 

sesuai syarat dan ketentuan yang 
ada dipolis. Pastikan Anda memilih 

uang pertanggungan yang tepat 
sesuai kebutuhan.

HARGA 
ASURANSI 
MAHAL
Prudential memiliki produk 
asuransi yang minimum premi 
bulanannya sebesar Rp400.000 
atau Rp13.000 per harinya. Nilai 
tersebut lebih murah dari harga 
secangkir kopi lokal yang sangat 
terkenal itu.



Sopo Del Tower B lantai 10 Suite 8, 
Jl. Mega Kuningan Barat, Jakarta Selatan 12950

Tel: +62 21 5080 6598  |  Email: info@incompany.co.id


