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Panduan kepada Pemilik Polisi berkaitan 
Pelaburan mengenai Perlindungan Insurans 

 
 Anda telah membeli polisi berkaitan pelaburan yang merupakan produk insurans yang terikat 

dengan prestasi dana-dana pelaburan yang anda pilih. 
 Panduan ini memberikan anda maklumat umum mengenai faktor-faktor yang mungkin boleh 

mengurangkan nilai dana anda dan langkah-langkah yang anda boleh ambil untuk menikmati 
perlindungan insurans sepanjang tempoh polisi anda.  

 Sila hubungi Perancang Kewangan anda atau hubungi kami di  1300-888-622 atau
callcentre@zurich.com.my jika anda mempunyai sebarang pertanyaan.   

 

Mari kita imbas kembali bagaimana polisi berkaitan pelaburan anda berfungsi… 

 Sebahagian daripada premium anda (iaitu premium yang diperuntukkan) akan digunakan untuk membeli 
unit-unit dalam dana-dana pelaburan.  

 Caj-caj akan ditolak daripada dana pelaburan anda, termasuk caj-caj untuk membayar perlindungan 
insurans anda. 

 Nilai dana anda perlu cukup untuk memastikan perlindungan insurans berterusan sepanjang 
tempoh polisi anda. Sekiranya nilai dana anda tidak cukup dan berkurangan sehingga sifar, anda boleh 
mengambil langkah-langkah untuk mengekalkan perlindungan insurans anda.  

Sila rujuk rajah di Lampiran A untuk gambaran bagaimana polisi berkaitan pelaburan berfungsi. 

Apakah faktor-faktor yang boleh mengurangkan nilai dana anda*? 

 

 

 

 

 

Apakah yang perlu anda lakukan*? 

Langkah 1: Semak perlindungan insurans anda secara berkala  
 Untuk tahun 2019, kami akan memaklumkan kepada anda jika polisi anda dijangka berisiko untuk 

mempunyai baki yang tidak mencukupi untuk membayar caj-caj yang perlu dibayar.  
 Mulai 1 Januari 2020 dan seterusnya, penyata tahunan anda akan mengandungi maklumat mengenai 

jangkaan tempoh perlindungan insurans anda berdasarkan nilai dana anda. 
 

Langkah 2: Ambil tindakan yang sepatutnya* jika wujud risiko di mana dana anda mungkin 
tidak cukup, untuk memastikan perlindungan insurans berterusan sepanjang tempoh polisi 
   
 

 
 

 
AMARAN: Jika anda memilih untuk tidak melakukan tindakan diatas, polisi anda mungkin tidak akan  
berkuatkuasa sehingga akhir tempoh polisi.  

 
* Penafian: Sebahagian maklumat dan pilihan ini mungkin tidak berkaitan dengan anda. Untuk mendapatkan maklumat dan pilihan 
yang khusus untuk polisi anda, sila hubungi kami untuk maklumat lanjut. 
 

1 Tidak berkenaan untuk sijil premium tunggal.  
 

 Pulangan pelaburan yang tidak 
memuaskan 

 Tidak membayar premium 
apabila tiba masanya1 

 Membuat pengeluaran separa 
daripada dana 

 Memilih untuk tidak meningkatkan 
premium apabila meningkatkan 
perlindungan (seperti membeli rider)1 

 Memilih untuk tidak meningkatkan 
premium atau membuat penambahan 
apabila syarikat insurans meningkatkan 
caj-caj insurans/lain  

 Meningkatkan bayaran premium 
atau membuat penambahan 

 Mengurangkan perlindungan 
insurans anda1 





  
 投资型保单(Investment-Linked Policy)保险保障指南 

 
 您所购买的投资型保单，是一份与您所选择的投资基金回酬紧密相连的保险计划。 

 本指南将为您描述各种可能降低您保单现金价值的因素，以及您可采取的各类措施以持续享有保险保障,
直至保单期满为止。 

 如有任何疑问，请联络您的 ，或拨电 ，或电邮至 callcentre@zurich.com.my
与我们联系

 1300-888-622

让我们回顾投资型保单的运作方式… 

 您所缴付的保费中的一部分(也称为‘已分配保费’)将用于购买您所指定的投资基金单位。 
 保单的相关费用将从您的投资基金（现金价值）里扣除，包括保单中保险保障的费用。 
 您的保单现金价值必须足以缴付所有相关费用，以持续享有保险保障直至保单期满。如果您的保单现金

价值不足并减少至零，您可以采取以下措施以保留您的保险保障。 
请参阅附录 A 中的图表，以更了解投资型保单的运作。 

什么原因会降低您的保单现金价值*?   

 

 

 

 

 

 

您需要做什么*? 

步骤 1:  定期检阅您的保险保障 
 在 2019 年，如果所预计的现金价值不足以缴付接下来保单的相关费用，我们将会通知您。 
 从 2020 年 1 月 1 日起，您的年度报表将包含根据您的保单现金价值所预计的保险保障期限。 

 
步骤 2:  如果所预计的保单现金价值不足以缴付接下来保单的相关费用，请采取必要措施*以确保

您能持续享有保险保障直至保单期满。 
 
 

 
 

 

 

注意:如果您选择不执行以上任何选项，您的保单或许无法持续有效至保单期满。 

*免责声明：以上有些资讯和选项或许不适用于您。有关您保单的具体资讯和选项，请与我们联系以获取更多详细资
讯。 
1不适用于单期保费(single premium)保单。 

 
 
 
 
 

 投资回酬不佳 

 增加保险保障却没有增加保费 (例如：购

买附加保单)1 

 当承保人提高保险/其它费用时，您选择不

增加您的定期保费或进行保费加额 

 没准时缴付保费 1 

 从投资基金里做出部分提款 

 提高定期保费或进行保费加额  降低您的保险保障 1 





1300-888-622 callcentre@zurich.com.my






