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SUN LIFE FINANCIAL ID

INFORMASI MELALUI MEDIA DIGITAL

MY SUN LIFE INDONESIA

Bapak/Ibu juga dapat melakukan pengkinian data dengan pilihan cara berikut ini:

1.  Menghubungi nomor 1500786 untuk berbicara langsung dengan Customer Care.
2.  Menggunakan pilihan line 2 (dua) untuk layanan pengkinian data.
3.  Menggunakan aplikasi “My Sun Life”.

Apabila Bapak/Ibu keberatan untuk mendapatkan pelayanan digital dari kami, Bapak/
Ibu dapat menghubungi pusat layanan nasabah kami di nomor 1 500 SUN (786) selama 
jam kerja atau melalui e-mail sli_care@sunlife.com. Kami dengan senang hati akan 
membantu.

Sudahkah Anda merasakan pengalaman terbaik bersama 
My Sun Life Indonesia?
*Informasi dan bantuan penggunaan aplikasi dan website, hubungi 1 500 SUN (786)

Aplikasi layanan berbasis mobile dan website bagi nasabah 
Sun Life Financial Indonesia

Inovasi layanan berbasis mobile dan website My Sun Life Indonesia merupakan jawaban 
atas kebutuhan Anda terhadap akses layanan yang lebih mudah dan cepat melalui media 
internet. Rasakan pengalaman baru pelayanan online yang mudah melalui smart phone/
tablet Anda dengan mendownload aplikasi My Sun Life Indonesia melalui Google Play 
dan Apple Store atau melalui alamat www.client.sunlife.co.id di browser internet Anda. 

Kami telah menambahkan beberapa fitur informasi terbaru pada versi terbaru 
My Sun Life Indonesia. Pastikan Anda telah mengupdate versi aplikasi My Sun Life.

1. Laporan Unit Link (e-Statement)
Anda memiliki polis sekaligus investasi di Sun Life? Fitur ini sangat 
membantu Anda untuk melihat perkembangan investasi unit link yang 
Anda miliki.

2. Salinan Buku Polis (e-Policy)
Repot mencari buku polis Anda? Jangan khawatir, di aplikasi 
My Sun Life terbaru, Anda dapat menemukan salinan buku polis Anda 
kapan pun Anda perlu. Sangat praktis dan memudahkan untuk melihat 
detail Polis yang Anda miliki.

Untuk meningkatkan layanan nasabah, Sun Life 
telah melakukan penambahan atau pengalihan 
metode pengiriman notifikasi terkait layanan 
Polis yang semula hanya melalui surat, untuk 
selanjutnya dikirimkan melalui metode digital, 
yaitu melalui SMS (yang disertai tautan/URL 
Link), voice blast dan/atau e-mail.

Mohon untuk dapat dipastikan nomor handphone 
dan alamat e-mail Bapak/Ibu sudah terdaftar dan 
aktif agar dapat menikmati layanan notifikasi 
melalui metode digital.

PESAN DARI
PRESIDEN DIREKTUR

Nasabah yang terhormat,

Senang sekali saya bisa kembali hadir menyapa 
Anda melalui SUN Newsletter edisi Juli 2018. 
Semoga segala kebaikan dan kesejahteraan selalu 
menyertai Anda dan keluarga.

Dalam Newsletter edisi Juli 2018, kami 
menyampaikan informasi perusahaan terbaru, 
di antaranya peluncuran kampanye Komunikasi 
terbaru Sun Life, yaitu #Lebih Baik Sekarang. Melalui kampanye ini, Sun Life mengajak 
masyarakat Indonesia untuk tidak lagi menunda dalam melakukan perencanaan yang 
tepat, demi meraih kualitas kesehatan, pendidikan, dan keuangan yang lebih baik untuk 
diri sendiri dan keluarga. 

Salah satu bentuk kampanye ini adalah melalui video web series yang bertajuk “Keluarga 
Surya” yang berkisah tentang keluarga modern. Video ini bisa disaksikan di kanal resmi 
YouTube Sun Life Financial Indonesia. 

Selain itu, Sun Life senantiasa berinovasi untuk memberikan pelayanan yang terbaik 
untuk nasabah. Inovasi terbaru yang dihadirkan adalah Laporan Unit Link (e-Statement) 
dan Salinan Buku Polis (e-Policy) yang bisa diakses melalui aplikasi My Sun Life Indonesia. 

Akhir kata, Saya ingin mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan 
kepada Sun Life sebagai mitra Anda dalam memberikan layanan perlindungan nasabah.

Selamat membaca.
 
Salam, 
Elin Waty 
Presiden Direktur

Untuk meningkatkan pelayanan kepada 
nasabah, Sun Life memiliki layanan 
Voice Reminder yang menggunakan 
nomor Pusat Layanan Nasabah Sun 
Life, yaitu +021 1500786, untuk 
menginformasikan pembayaran jatuh 
tempo dan gagal pendebitan bagi polis 
dengan cara bayar autodebit kartu 
kredit dan rekening tabungan.

Simpan nomor ini di kontak ponsel 
Anda, agar informasi yang Sun Life 
berikan dapat diterima dengan baik

VOICE
REMINDER

Nomor Panggil Voice Reminder menggunakan nomor 
Pusat Layanan Nasabah +021 1500786

www.sunlife.co.id



Membandingkan generasi saat ini dengan generasi sebelumnya, keluarga muda saat 
ini cenderung senang menabung untuk tujuan jangka pendek (misalnya untuk liburan) 
dan enggan untuk berinvestasi jangka panjang. Padahal, dengan memahami dan mulai 
melakukan pengelolaan keuangan yang tepat, generasi saat ini tetap dapat menikmati 
gaya hidup masa kini tanpa mengabaikan kenyamanan hidup di masa datang. 

Menyadari perlunya upaya edukasi yang terus menerus terkait finansial dan hidup 
lebih sehat, Sun Life Financial Indonesia mempersembahkan video web series bertajuk 
‘Keluarga Surya’ sebagai sarana edukasi yang dapat dengan mudah diakses masyarakat 
luas dalam konten digital dan mengusung genre komedi situasi yang menghibur namun 
sarat akan makna.

HIBURAN DAN EDUKASI
ALA KELUARGA SURYA

Video web series ini berkisah tentang kehidupan sebuah 
keluarga modern dengan berbagai isu sehari-hari, mulai dari 
pengelolaan Tunjangan Hari Raya (THR), pendidikan anak, 
hingga pentingnya menerapkan pola hidup sehat. Berdurasi 
sekitar 3-5 menit setiap episodenya, melalui 8 kisah Keluarga 
Surya, Sun Life ingin menyampaikan pesan pada keluarga 
muda Indonesia tentang pentingnya perencanaan keuangan, 
pentingnya pola hidup sehat, dan penetapan strategi untuk 
masa depan lebih baik. 

Diperankan oleh aktor dan aktris muda bertalenta yaitu 
Edo Borne sebagai Ayah Surya, Karina Nadila sebagai Ibu 
Mentari, Bima Azriel sebagai Fajar dan Sandrinna Michelle 
sebagai Cahaya - rangkaian kisah ‘Keluarga Surya’ dapat 
disaksikan melalui kanal resmi YouTube Sun Life Financial 
Indonesia (Sun Life Financial ID).

Elin Waty, Presiden Direktur Sun Life Financial Indonesia (tengah) didampingi oleh 
Wirasto Koesdiantoro, Chief Agency Officer Sun Life Financial Indonesia (kedua 
dari kiri) memberikan cindera mata kepada pemilik The Royal Pitamaha Group, Drs. 
Tjokorda Gde Raka Sukawati EC.MM (kedua dari kanan) dalam rangka kunjungan 
nasabah di Bali, pada 5 April 2018 lalu.

Melalui program kunjungan yang dilakukan rutin ini, Sun Life mewujudkan komitmen 
untuk memberikan layanan terbaik dan menjadikan nasabah sebagai fokus utama 
perusahaan

Autodebit BRI & BRI Syariah serta Virtual Account (VA)
BRI Syariah

Kabar gembira bagi nasabah yang telah memiliki rekening BRI dan BRI Syariah, karena saat 
ini Sun Life menjalin kerja sama dengan kedua bank tersebut untuk dapat menambah 
metode pembayaran premi lanjutan autodebit. Cara bayar autodebit BRI mulai dapat 
digunakan pada bulan Juli 2018 sedangkan autodebit BRI Syariah pada Agustus 2018. 
 
Selain cara bayar autodebit, Sun Life juga akan menambah pilihan pembayaran melalui 
virtual account BRI Syariah yang dapat digunakan pada bulan Agustus 2018. Sun Life 
berharap kerja sama ini dapat mempermudah dan menambah pilihan pembayaran 
bagi nasabah dalam melakukan pembayaran premi, karena hal ini adalah bagian dari 
komitmen kami untuk terus memberikan pelayanan yang terbaik.

APRESIASI SUN LIFE
KEPADA NASABAH

SEGERA HADIR 
CARA PEMBAYARAN PREMI VERSI BARU

BAYAR

Sun Life Financial Indonesia

@Sunlife_ID

@Sunlife_ID

Video web series ‘Keluarga Surya’ ini merupakan bagian dari kampanye #LebihBaik 
Sekarang di mana Sun Life mengajak masyarakat Indonesia untuk tidak lagi menunda 
dalam melakukan perencanaan yang tepat, demi meraih kualitas kesehatan, pendidikan, 
dan keuangan yang lebih baik untuk diri sendiri dan keluarga. Saat ini, ‘Keluarga Surya’ 
telah tayang sebanyak 3 episode. Yuk, subscribe kanal YouTube Sun Life Financial ID 
dan saksikan serunya polah tingkah Keluarga Surya.

Jangan lupa juga untuk kunjungi website www.sunlife.co.id, dan follow akun media 
sosial Sun Life Financial Indonesia berikut:

JIKA ANDA MERASA ADA BENJOLAN DI 
PAYUDARA, JANGAN PANIK. KARENA 
BELUM TENTU ITU KANKER.

Pada wanita muda, benjolan sering dikaitkan dengan periode menstruasi dan akan 
hilang pada akhir siklus. Namun, jika Anda menemukan benjolan (atau perubahan apa 
pun di area payudara atau ketiak Anda), sebaiknya segera konsultasikan dengan dokter 
Anda untuk memeriksanya. Sehingga Anda memiliki ketenangan setelah melakukan 
pemeriksaan. (PCC-Hopelink-2016)

Pusat Layanan Nasabah
1 500786 (1 500SUN)
Fax (021) 2966 9806
E-mail: sli_care@sunlife.com

Pusat Layanan Nasabah
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 Pusat Layanan 
Nasabah  kami.

Pusat Layanan Nasabah
Surabaya
Jl. Diponegoro No.5
Darmo-Wonokromo
Surabaya 60241

Pusat Layanan Nasabah
Medan
Jl. Jendral Sudirman No.12
Madras Hulu, Medan Polonia
Medan 20152

Pusat Layanan Nasabah 
Denpasar, Bali
Jl. Raya Puputan No.46
Renon, Denpasar,
Bali 80226

Pusat Layanan Nasabah
Yogyakarta
Jl. Ring Road Utara Pugeran No.9
Maguwoharjo, Sleman
D.I. Yogyakarta 55282

PT Sun Life Financial Indonesia terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan


