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MNC Gemesin Plus
“ Tabungan Saham Dengan Manfaat Proteksi ”

Supported by :
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Apa itu MNC Gemesin Plus ?
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Apa itu MNC Gemesin Plus ?

MNC Gemesin Plus
Produk MNC Sekuritas yang mengajak seluruh
masyarakat Indonesia untuk berinvestasi di pasar
modal melalui menabung saham (share saving),
dengan menyisihkan dana minimal Rp100.000,- (dan
kelipatannya) per bulan dengan pilihan perlindungan
asuransi kecelakaan diri untuk 1 tahun (besarnya nilai
pertanggungan dapat dipilih sesuai kebutuhan).
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Benefit MNC Gemesin Plus

• Disiplin berinvestasi

• Bebas memilih manfaat perlindungan asuransi sesuai kebutuhan

• Sistem yang smart dan fleksibel

• Bebas minimum fee & market info fee

• Bebas menentukan jumlah dana (kelipatan Rp100.000,-)

• Bebas menentukan tanggal efektif menabung saham

• Bebas menentukan pilihan saham

• Bebas tarik dana

• Portfolio tidak di-hold

• Dapat diwariskan
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Gimana Cara Mulainya ??

Form 
Opening 
Account

Opening 
Account 
Online

Kunjungi website MNCS di 
https://www.mncsekuritas.id/opening_account/

Nasabah baru :
• Form Opening Account MNC Sekuritas & Rekening Dana Investor
• Form Aplikasi MNC Gemesin Plus

Nasabah existing :
• Form Rekening Dana Investor & Form Aplikasi MNC Gemesin Plus
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Gimana Cara Mulainya ??

1 2 3 4

SIAPKAN DOKUMEN PRIBADI ISI & LENGKAPI FORMULIR

FORMULIR
PEMBUKAAN
REKENING 
EFEK

FC KTP / KTM

FC NPWP
(Jika Ada)

FC COVER BUKU 
TABUNGAN PRIBADI

SETOR DANA DEPOSIT 
AWAL KE REKENING DANA 

INVESTOR

• Tentukan jumlah dana
yang ingin ditabung setiap
bulannya, min. Rp.100.000
(dan kelipatannya)

• Pilih saham yang ingin
ditabung setiap bulannya

• Tentukan tanggal efektif
mulai menabung saham
dan min.periode
menabung selama 12 kali

• Nilai pertanggungan
default sebesar Rp 10 juta
(premi Rp10.000) dan
dapat dipilih sesuai
kebutuhan

• Tentukan nama ahli waris
sesuai Kartu Keluarga

• Pembelian saham akan
dilakukan secara
otomatis oleh sistem
MNC Sekuritas secara
SMART & FLEKSIBEL

• Setor dana yang ingin
ditabung secara rutin
setiap bulannya, min.
H-1 sebelum tanggal
efektif menabung
setiap bulannya

SELAMAT !!  ANDA TELAH 
MENJADI INVESTOR PASAR 

MODAL INDONESIA

• Anda akan menerima
konfirmasi pembukaan
rekening efek, User ID
MNC Trade New serta
polis akan disampaikan
melalui email nasabah

• Jika terdapat kendala,
silahkan menghubungi
Call Center MNCS di
1500899 (tekan 3) atau
via email di
callcenter.mncs@mncgr
oup.com
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Formulir Aplikasi MNC Gemesin Plus

Masukkan Kode Saham 
yang ingin ditabung

Masukkan jumlah dana 
yang ingin ditabung setiap 

bulannya

Tentukan tanggal efektif 
mulai menabung saham

Periode menabung 
saham, minimal 12 kali 

Masukkan nama ahli waris 
dan hubungan keluarga 
sesuai Kartu Keluarga
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Smart & Fleksibel

5 Juli 2018 5 Agustus 2018 5 September 2018 5 Oktober2018

Kondisi Normal
(menabung sesuai schedule tanggal efektif di awal periode) 

Menabung saham di tanggal yang berbeda di bulan berikutnya

5 Juli 2018 5 Agustus 2018 15 September 2018 15 Oktober2018
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Manfaat Asuransi Gemesin Plus

Manfaat Meninggal Dunia akibat Kecelakaan (Personal Accident – Risiko A)

Apabila Peserta Meninggal Dunia akibat dari suatu Kecelakaan dalam masa
pertanggungan, maka MNC Life akan membayarkan manfaat Asuransi sebesar 100%
uang Pertanggungan kepada Pemegang Polis atau Pihak Yang Ditunjuk (sebagai ahli
waris).

Ketentuan Pembayaran Manfaat Asuransi

Manfaat asuransi atas persetujuan peserta akan dibayarkan sesuai dengan ketentuan :
 25% dari uang pertanggungan akan dibayarkan dalam bentuk pembukaan rekening

efek baru atau top up dana atas nama ahli waris dari peserta yang terdaftar pada
pemegang polis.

 75% dari uang pertanggungan akan dibayarkan kepada ahli waris dari peserta yang
sah.
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Nilai Manfaat Pertanggungan

Manfaat Asuransi

Uang Pertanggungan (Rp)

Plan A Plan B Plan C Plan D Plan E

Meninggal dunia akibat 
kecelakaan (PA - Risiko A)

10.000.000 15.000.000 20.000.000 30.000.000 50.000.000

Tarif Premi untuk 1 tahun 10.000 15.000 20.000 30.000 50.000

Spesifikasi :
 Syarat Kepesertaan : Peserta adalah Nasabah yang terdaftar mengikuti program Menabung Saham MNC

Gemesin Plus, dalam keadaan hidup, sehat jasmani dan rohani, serta tidak sedang menjalani perawatan di
Rumah Sakit baik rawat inap maupun jalan.

 Usia Masuk : Minimum 17 tahun dan maksimum 74 tahun (perpanjangan s.d. 75 tahun)
 Masa Pertanggungan : 1 tahun
 Masa Pembayaran Premi : Sekaligus di awal saat mulai menabung saham di MNC Gemesin Plus
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Dokumen Klaim

 Formulir Asli Pengajuan Klaim Meninggal Dunia;
 Formulir Asli Surat Keterangan Dokter;
 Bukti Kepesertaan Asli (sertifikat atau bukti kepersertaan resmi lainnya yang

dikeluarkan penanggung);
 Fotokopi Bukti Identitas Diri Peserta dan Ahli Waris (KTP / SIM / Akte Kelahiran /

Kartu Pelajar / Kartu Mahasiswa);
 Fotokopi Kartu Keluarga;
 Fotokopi Legalisir Surat Keterangan Kematian dari Pemerintah Setempat (RT / RW /

Kelurahan / Kecamatan) atau fotokopi legalisir Akte Kematian;
 Kronologi Kecelakaan / Kematian yang dapat dibuktikan secara tertulis dari

Pemegang
 Polis atau Kepolisian;
 Dokumen lain yang dibutuhkan dan dianggap perlu oleh Penanggung.
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Prosedur Pengajuan Klaim

 Dokumen klaim harus diajukan dan diisi dengan lengkap dan benar selambat-

lambatnya 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak tanggal terjadinya risiko yang

dipertanggungkan;

 Manfaat Asuransi akan dibayarkan setelah dokumen klaim diterima dengan lengkap

dan benar serta telah disetujui oleh MNC Life;

 Lebih dari masa yang telah ditentukan di atas, maka klaim dianggap kadaluarsa.

MNC Life tidak bertanggung jawab dan berhak untuk menolak klaim yang diajukan

dan pertanggungan dinyatakan berakhir.
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Berakhirnya Pertanggungan

Pertanggungan akan berakhir secara otomatis pada saat :

1. Tanggal berakhirnya pertanggungan; atau

2. Peserta Meninggal Dunia dan manfaat asuransi telah dibayarkan secara penuh; 

atau

3. Pada tanggal pertanggungan dibatalkan oleh Penanggung; atau

4. Pemegang Polis tidak menjalankan kewajibannya membayar Premi sesuai yang 

telah ditentukan.

Tergantung peristiwa mana yang terjadi lebih dahulu.
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Pengecualian

Manfaat Asuransi tidak dapat dibayarkan apabila peserta meninggal dunia karena kecelakaan sebagai
akibat dari hal-hal tersebut dibawah ini :

1. Kematian yang terjadi sebelum tanggal dimulainya pertanggungan sebagaimana dinyatakan dalam
Data Polis atau perubahan Polis; atau

2. Tindakan bunuh diri, percobaan bunuh diri atau cidera akibat kesengajaan yang dilakukan oleh
Peserta sendiri atau pihak lain atas permintaan Peserta atau Pemegang Polis atau pencederaan diri
oleh Peserta dengan maksud untuk memperoleh Manfaat Asuransi; atau

3. Kecelakaan sebagai penumpang pesawat udara yang tidak diselenggarakan oleh perusahaan
penerbangan komersil (commercial passenger airline) yang mempunyai jadwal penerbangan tetap
dan teratur dan yang sedang menjalani rute penerbangan yang telah ditetapkan dalam jadwal
penerbangannya (termasuk helicopter); atau

4. Dengan sengaja ikut serta mengambil bagian dalam suatu tindakan melanggar peraturan dan
perundang-undangan yang berlaku, tindak pidana kejahatan, perkelahian (kecuali jika sebagai
orang yang bertindak mempertahankan diri) dan sejenisnya (termasuk mengendarai kendaraan
bermotor tanpa surat ijin mengemudi yang sah dan berlaku); atau
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Prosedur Pengajuan Klaim

5. Kematian atau Kecelakaan akibat pengaruh penggunaan alkohol, obat bius, narkotik dan
sejenisnya, termasuk obat-obatan dalam arti yang seluas-luasnya terkecuali zat-zat dan/atau obat-
obatan dimaksud dipergunakan atas petunjuk dokter dan tidak terkait dengan upaya perawatan
kecanduan obat atau mengalami gangguan sistem syaraf atau gangguan lemah mental/sakit jiwa;
atau

6. Reaksi nuklir termasuk namun tidak terbatas kepada radiasi nuklir, ionisasi, fusi, fisi atau
pencemaran radioaktif dari setiap bahan nuklir, limbah nuklir, bahan kimia, reaksi biologi, gas
beracun; atau

7. Keikutsertaan dalam olahraga berbahaya seperti semua olahraga beladiri (tinju, karate, judo, silat,
gulat, kempo, taekwondo, kungfu atau sejenisnya), semua olahraga dirgantara (terjun payung,
terbang layang atau sejenisnya), panjat tebing, mendaki gunung, semua perlombaan
ketangkasan/kecepatan yang menggunakan kendaraan bermotor, sepeda, kuda, perahu, pesawat
udara atau sejenisnya, menyelam, ski air, hockey, bungee jumping atau olahraga air sejenisnya, dan
olahraga berbahaya lainnya dan berisiko tinggi baik resmi maupun tidak resmi; atau

8. Terlibat dalam perang (baik yang dinyatakan atau tidak oleh Pemerintah), invasi, perang saudara,
tugas militer, penyerbuan, pendudukan, kudeta baik sipil maupun militer, terorisme, sabotase,
pembajakan, pemogokan, demonstrasi huru-hara, kerusuhan atau pemberontakan, revolusi,
perlawanan terhadap Pemerintah, pengambil-alihan kekuasaan dengan kekerasan; atau

9. Peserta menjalankan tugasnya sebagai petugas militer, pilot pesawat terbang non komersial, buruh
tambang dan pekerjaan lainnya yang berisiko tinggi yang risikonya dapat dipersamakan dengan itu,
sepanjang risiko pekerjaan tersebut tidak dipertanggungkan.
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