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Nikmati Kemudahan Akses Informasi Polis Tanpa Batas
di Aplikasi Mobile My Sun Life Indonesia

Kebutuhan akan informasi yang praktis, cepat dan tepat menjadi sebuah tuntutan dalam 
era modernisasi digital saat ini. Sejalan dengan misi Sun Life untuk memberikan pelayanan 
nasabah yang #lebihbaik lagi, dengan bangga kami mempersembahkan aplikasi mobile My 
Sun Life Indonesia bagi Anda nasabah setia Sun Life Financial Indonesia.

Versi pertama aplikasi yang dirilis bertepatan dengan ulang tahun Sun Life 9 Mei lalu ini 
memiliki beragam fitur seperti:

1. Informasi umum polis
 Temukan detil informasi polis yang Anda miliki, seperti manfaat, 

perkembangan nilai tunai/investasi, tanggal jatuh tempo, dan informasi 
lainnya langsung dari HP Anda. Informasi polis kini semakin jelas dan mudah 
untuk dipahami. 

2. Perkembangan Nilai Unit Harian
 Ingin mendapatkan keuntungan maksimal dari pilihan instrumen investasi 

yang ada di Sun Life? Pastikan Anda selalu mendapatkan informasi terkini 
perkembangan nilai unit secara harian.

Nasabah yang terhormat, 

Mewakili PT Sun Life Financial Indonesia, saya mengucapkan 
Selamat Hari Raya Idul Fitri 1438 H. Semoga Ramadhan tahun 
ini membawa segala kebaikan dan keberkahan untuk Anda 
dan keluarga.

Dalam Newsletter edisi ini, kami akan menyampaikan informasi perusahaan yang terjadi 
selama periode Semester I tahun 2017. Di bulan Mei, Sun Life merayakan Ulang Tahun 
ke-22. Selama 22 tahun kehadirannya di Indonesia, Sun Life senantiasa berkomitmen 
untuk melayani nasabah dengan menyediakan beragam perlindungan yang sesuai dengan 
kebutuhan nasabah. 

Dalam rangka ulang tahun, Sun Life meluncurkan kampanye Client’s Month, yang meliputi 
beragam inisiatif, di antaranya peluncuran aplikasi mobile yang memberikan kemudahan bagi 
nasabah dalam mengakses informasi mengenai polis nasabah, yaitu My Sun Life Indonesia. 
Saya mengajak para nasabah untuk segera melakukan pengkinian data, unduh aplikasinya dan 
nikmati akses yang mudah dan cepat dalam genggaman Anda.

Sebagai perusahaan yang selalu mengedepankan nasabah (Client for Life), inovasi ini 
merupakan wujud komitmen Sun Life untuk terus berinovasi memberikan kemudahan bagi 
para nasabah. Simak juga informasi terkini lainnya di dalam newsletter edisi ini.

Saya mengucapkan terima kasih kepada para nasabah atas kepercayaannya dalam 
merencanakan keuangan masa depan bersama Sun Life. 

Selamat membaca.

Hormat kami,
Elin Waty
Presiden Direktur

Sun Life merayakan ulang tahun ke-22 di bulan Mei 2017. Dalam rangka merayakan, Sun 
Life meluncurkan inisiatif yaitu Client’s Month dengan rangkaian kegiatan di antaranya 
Client Visit, pemberian bingkisan kepada nasabah yang datang ke Customer Center, serta 
pembuatan 2 Teaser Video dan TestimonialVideo.

Di dalam Testimonial Video, Sun Life mengundang ahli waris untuk berbagi kisah mengenai 
manfaat yang dirasakan jika memiliki asuransi. Beliau juga bercerita tentang proses klaim 
yang mudah dan cepat, serta agen Sun Life yang banyak memberikan kemudahan. 

Testimonial Video ini telah diunggah ke Facebook dan You Tube. Sejak pertama kali diunggah 
hingga tanggal 21 Juni 2017, video tersebut telah ditonton sebanyak lebih dari 7.500 kali di 
You Tube, dan di Facebook telah ditonton sebanyak lebih dari 187.000 kali dan dibagikan 
sebanyak 325 kali.

Dalam Teaser Video, Sun Life mewawancara 10 orang dan mereka menyampaikan opininya 
tentang asuransi. Video ini ditujukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakan akan 
pentingnya memiliki perlindungan asuransi. 

Video-video tersebut dapat Anda lihat di You Tube Sun Life Financial Indonesia dengan kata 
kunci berikut: 
•	 Testimonial	Video (Cerita Darnoto, Penerima Manfaat Asuransi):
 http://bit.ly/2rPl3Ml

•	 Teaser	Video (Apa Kata Mereka Soal Asuransi Part 1):
 http://bit.ly/2rTYQrC

•	 Teaser	Video (Apa Kata Mereka Soal Asuransi Part 2):
 http://bit.ly/2rBFpoj

AKTIvITAS SUN LIFE 
MENYAMBUT ULANg TAHUN 
KE-22

3. Daftar Rumah Sakit Rekanan
 Bingung ingin klaim polis kesehatan Sun Life Anda karena tidak tahu rumah 

sakitnya? Jangan khawatir, dengan aplikasi ini menemukan RS rekanan 
terdekat bukan masalah.

4. Riwayat Klaim
 Sudah berapa kali saya melakukan klaim? Pertanyaan ini dapat dijawab 

melalui fitur ini yang menyajikan informasi seputar klaim yang pernah 
dilakukan dan status klaimnya.

5. Kontak Agen 
 Ingin mendapatkan penjelasan detail tentang polis yang Anda miliki? 

Hubungi agen Anda langsung dari aplikasi ini. Anda akan terhubung dengan 
agen Sun Life yang selalu siap membantu.

Sudahkah Anda mengunduh aplikasi
My Sun Life Indonesia ?

 
*Informasi dan bantuan penggunaan aplikasi, hubungi 1 500 SUN (786)



REINSTATEMENT CAMPAIgN 
(PEMULIHAN TANPA SYARAT)

Auto Reinstatement/Pemulihan Tanpa Syarat adalah layanan Sun Life memberikan 
kemudahan kepada nasabah untuk mengaktifkan kembali polis-polis yang batal (lapse) dalam 
kurun waktu 30 hari. Proses Auto Reinstatement tidak memerlukan pengisian dan pengiriman 
dokumen serta pemeriksaan kesehatan.

Ketentuan : 
•	 Pemulihan	akan	dilakukan	jika	pembayaran	premi	tertunggak	telah	terpenuhi	dalam	kurun	

waktu 30 hari. 
•	 Usia	tertanggung	belum	melewati	batas	maksimal	yang	ditentukan	dalam	kontrak	polis.	

Cara Pemulihan Otomatis :
1. Nasabah menerima SMS Lapse dengan tautan yang berisi video animasi pemberitahuan 

bahwa polis nasabah sudah tidak aktif dan terdapat batas akhir pembayaran premi 
tertunggak supaya polis dapat dipulihkan tanpa syarat

SMS Lapse SMS ke nasabah

Nsbh Yth, Polis XXXXX1234 telah batal, bayarkan premi tertunggak 
sebelum ddmmyy. Info http;//bit.ly/xxxxxxxxxxx /CS15007786. 
Abaikan SMS bila polis sudah aktif

2. Selanjutnya nasabah melakukan pembayaran ke Rekening Virtual Account Sun Life

Rekening virtual Account Sun Life
CIMB Niaga : 8599+9 digit nomor polis

BCA : 00927+9 digit nomor polis
BNI : 8511000+9 digit nomor polis

3. Atau jika cara bayar premi nasabah adalah autodebit rekening atau autodebit kartu 
kredit, nasabah cukup menyediakan dana pada rekening atau kartu kreditnya agar Sun 
Life dapat melakukan pendebitan premi tertunggak secara otomatis sampai dengan 
batas waktu yang tertera pada SMS Lapse.

Menyiapkan dana pada Rekening/Kartu Kredit
(untuk cara bayar autodebit)

4. Untuk mengetahui jumlah premi tertunggak, nasabah dapat menghubungi Pusat Layanan 
Nasabah Sun Life Financial Indonesia di 1500786 atau email di SLI_care@sunlife.com.

5. Polis nasabah akan kembali aktif saat pembayaran seluruh premi tertunggak telah 
terpenuhi.

Sun Life terima pembayaran dan polis dipulihkan

6. Selanjutnya, nasabah akan menerima Surat dan SMS konfirmasi bahwa polis sudah 
kembali aktif sehingga nasabah akan kembali menikmati berbagai manfaat perlindungan 
yang diberikan oleh Sun Life Financial Indonesia

Nasabah menerima surat dan SMS Konfirmasi 
Pemulihan

KEMUDAHAN PEMBAYARAN 
PREMI

PENgKINIAN DATA
NASABAH 

 1.  virtual Account (vA) CIMB Niaga Baru untuk Produk Syariah                                 

VA ini diperuntukkan khusus untuk nasabah pemegang polis Syariah baik untuk pembayaran 
kontribusi pertama, kontribusi lanjutan, maupun Top Up.

Nomor Virtual Account untuk pembayaran kontribusi pertama adalah:

3519 + 12 digit nomor aplikasi

Nomor Virtual Account  untuk pembayaran kontribusi lanjutan dan Top Up adalah:

3509 + 9 digit nomor polis

Pembayaran VA dapat dilakukan melalui:
1. Transfer melalui ATM
2. Transfer melalui internet banking “CIMB Click”
3. Transfer melalui teller Bank CIMB Niaga
4. Transfer melalui ATM, internet banking, atau teller Bank lain

Pembayaran vA tidak dapat menggunakan “Mesin Setor Tunai”, karena nomor vA 
tidak akan teridentifikasi jika pembayaran dilakukan dengan mesin tersebut sehingga 
pembayaran tidak bisa dibukukan.

 2.  Alternatif Pembayaran Premi Melalui Modern Channel                                        

Untuk lebih mempermudah nasabah dalam melakukan pembayaran premi lanjutan, dalam 
waktu dekat ini, Sun Life Indonesia akan menambahkan metode pembayaran baru melalui 
modern market. Di mana nantinya nasabah akan dapat melakukan pembayaran premi 
lanjutan di tempat-tempat sebagai berikut:
- Alfamart - PT Pos
- Indomaret - Pegadaian 

Hal ini tentunya akan sangat membantu nasabah yang  selama ini kesulitan dalam melakukan 
pembayaran premi karena lokasi nasabah yang jauh dari area perbankan atau bagi nasabah 
yang belum menjadi nasabah perbankan.

Anda dapat melakukan Pengkinian Data dengan pilihan cara berikut ini:
1. Menghubungi nomor 1500786 untuk berbicara langsung dengan Costumer Care
2. Menggunakan pilihan line 2 (dua) untuk layanan pengkinian data 
3. Menggunakan aplikasi “My Sun Life”

Pengiriman notifikasi ke nasabah yang sebelumnya dilakukan secara konvensional (cetak & 
melalui kurir), secara bertahap akan kami kirimkan melalui digital, yaitu melalui: SMS, E-mail, 
SMS link & Voice blast. Jadi pastikan mendaftarkan alamat e-mail dan no HP yang berbasis 
internet dan selalu melakukan pengkinian data dari waktu ke waktu jika ada perubahan baik 
alamat rumah, e-mail dan HP.

Segera lakukan Pengkinian Data pada Contact Center dengan menekan 1500786 dan 
Pilih nomor 2 (dua). Dapatkan suvenir untuk 2 nasabah yang beruntung telah melakukan 
pengkinian data setiap bulannya.

Customer Service Center
1 500786 (1 500SUN)
Fax (021) 2966 9806
Email: sli_care@sunlife.com

Customer Service Center
Jakarta
Menara Sun Life Lantai Dasar
Jl Dr Ide Anak Agung Gde Agung Blok 
6.3, Kawasan Mega Kuningan - Jakarta 
Selatan 12950

Kami senantiasa siap membantu dan menjawab semua pertanyaan Anda melalui contact center kami.

Customer Service Center 
Surabaya
Jl. Diponegoro No.5
Darmo-Wonokromo
Surabaya 60241

Customer Service Center Medan
Uniland Building, 2nd Floor
Room S2-06
Jl. Let. Jend. M.T Haryono A1
Medan 20231

Customer Service Center 
Denpasar, Bali
Jl Raya Puputan No.46
Renon, Denpasar, Bali

Kepada nasabah yang beruntung yang telah melakukan pengkinian data melalui nomor 
telpon 1500786. Berikut nama-nama pemenang yang beruntung mendapatkan voucher 
belanja @Rp. 200.000,-

PERIODE NO POLIS OWNER NAME LOKASI
Mar-17 160225212 NI PUTU RATNA DEWI Badung, Bali
Mar-17 106522512 NI KADEK PURNIAWATI Gianyar, Bali
Apr-17 972037062 H N ELLYA Pekanbaru, Riau
Apr-17 058750712 NUR WATMAH WATI Jakarta
May-17 021525513 M. MERDIN MARDIAN Bekasi, Jawa Barat
May-17 036936951 ATINA MAULIDINA UTAMY Bekasi, Jawa Barat

voice Reminder
Nomor Panggil voice Reminder menggunakan nomor Contact Center 1500786:
- Nasabah akan diingatkan untuk pembayaran jatuh tempo polis melalui layanan Voice 

Reminder yang menggunakan nomor Contact Center Sun Life, yaitu 1500786.  
- Jika handphone nasabah berjenis Android, maka yang akan muncul di layar adalah 1500786. 

Sedangkan untuk Iphone, maka nomor yang muncul di layar adalah +1(500)786 mengikuti 
format USA sebagai negara asal Iphone.

Pencairan dana Payout (tahapan) dan Maturity (manfaat jatuh tempo) dapat dilakukan hanya 
dengan menghubungi telepon ke Pusat Layanan Nasabah Sun Life di nomor 1500SUN (786) 
atau melalui e-mail ke SLI_MailDocument@sunlife.com.

Tidak diperlukan lagi pengiriman dokumen dan pengiriman buku polis ke kantor pusat.
Ketentuan pencairan dana:
- Nilai tunai hanya dapat dicairkan jika polis aktif sampai jatuh tempo manfaat
- Hanya dapat ditransfer ke rekening pemilik polis, tidak dapat dikuasakan
- Nilai tunai yang ditransfer akan dikurangi dengan premi tertunggak, pinjaman polis, dan nilai 

tunai yang digunakan untuk pembayaran premi beserta bunganya (jika ada).

Informasi yang harus disampaikan ke Customer Services Sun Life melalui telepon 
atau e-mail:
- Nomor Polis
- Nama Pemilik Polis
- Nomor Rekening atas Nama Pemilik Polis* 
- Nama Bank dan Cabang Penerbit
- Nomor Handphone yang dapat dihubungi

* Disertai lampiran bukti kepemilikan rekening jika pengiriman melalui e-mail

PENYEDERHANAAN PROSES 
PEMBAYARAN TAHAPAN DAN 
MANFAAT JATUH TEMPO POLIS

SELAMAT!


