
 
 

 

PT AXA Financial Indonesia menjamin Nilai Aset Bersih (NAB) Harian Dana Investasi MaestroLink MaxiAdvantage Rupiah 

sekurang-kurangnya sebesar 80% dari NAB Harian tertinggi sejak tanggal Dana Investasi diluncurkan. 

Terkait dengan pemilihan Dana Investasi, dengan ini Saya selaku calon Pemegang Polis dari PT AXA Financial Indonesia 

menyatakan bahwa Saya telah menerima setiap penjelasan dari Tenaga Pemasar PT AXA Financial Indonesia mengenai 

MaestroLink MaxiAdvantage Rupiah dan Saya memahami bahwa Dana Investasi ini memiliki risiko investasi sebagaimana 

berikut :     

1. Terdapat risiko investasi dimana NAB harian akan mencapai batas minimum sebesar 80% dari Nilai Aset Bersih tertinggi.  

2. Saya dapat melakukan pengalihan unit Dana Investasi Saya ke pilihan jenis investasi lainnya dengan mengikuti ketentuan 

perubahan jenis Dana Investasi yang berlaku dalam Polis. Namun, dalam hal kejadian sebagaimana angka1 diatas terjadi, 

dan PT AXA Financial Indonesia memutuskan untuk menutup atau memberhentikan MaestroLink MaxiAdvantage Rupiah, 

maka Saya tidak dapat menempatkan kembali pada pilihan dana tersebut. 

3. Pada saat Penanggung memutuskan untuk tidak melanjutkan pengalokasian dana investasi di MaestroLink MaxiAdvantage 

Rupiah dan Saya memutuskan tidak melanjutkan pertanggungan Polis (Surrender), maka Saya mengerti dan menyetujui 

bahwa Penanggung akan membayarkan hasil Investasi sesuai dengan nilai mana yang lebih tinggi antara NAB aktual pada 

saat itu atau 80% (delapan puluh persen) dari NAB harian tertinggi sejak Peluncuran Dana Investasi MaestroLink 

MaxiAdvantage Rupiah.  

4. Apabila Saya memutuskan tidak melanjutkan pertanggungan Polis (Surrender), maka yang akan Saya dapatkan adalah nilai 

NAB aktual pada saat itu.  

5. Saya mengerti dan mengetahui bahwa Saya memiliki hak untuk dapat melakukan pengalihan Unit Dana Investasi Saya ke 

pilihan jenis investasi lainnya dengan mengikuti ketentuan perubahan jenis dana investasi yang berlaku dalam Polis apabila 

PT AXA Financial Indonesia memutuskan untuk menutup atau memberhentikan alokasi Dana Investasi MaestroLink 

MaxiAdvantage Rupiah. 

6. Jika telah dialihkan ke jenis dana investasi lainnya, Saya mengerti dan mengetahui bahwa Kinerja nilai investasi yang 

dialihkan tidak dijamin oleh PT AXA Financial Indonesia. 
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