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Disuatu pagi yang cerah, Han Ji 
young sedang bermain sepak bola 
dengan teman temannya. Hari itu 
adalah hari penilaian kompetisi 

sepakbola antar kelas.

Ji young terjatuh dan kepalanya 
terbentur. Guru olahraga segera 
menghampiri Ji Young dan memeriksa 
lukanya,

Dengan riang gembira, 
Ji young mengejar 
bola dan berusaha 
mencetak angka untuk 
kelasnya.

Namun tiba tiba…

Aduuuhhhhhhh… sakiiiit..!



Ternyata luka Ji young memerlukan 
penanganan rumah sakit..

Sesampainya di RUMAH SAKIT, Ji young 

langsung mendapatkan penanganan dari 

dokter dan perawat.

Dengan segera, Guru Olahraga  
menghubungi ambulance dan 
membawanya ke rumah sakit 
terdekat.

GURU OLAHRAGA MENGHUBUNGI AYAH JI YOUNG 
UNTUK MEMBERITAHUKAN KONDISI JI YOUNG 
DAN MEMINTA IZIN UNTUK DILAKUKAN OPERASI 
KECIL



Setelah OPERASI selesai dan 
kembali ke ruang perawatan.... 

petugas rumah sakit datang meng-
hampiri guru olahraga dan menanya-
kan bagaimana mengenai pembayaran 
pengobatan yang telah dilakukan? 
Apakah biaya di tanggung asuransi?

ji young mendengar 
pembicaraan mereka.

Ji young tampak bingung. Dia tidak 
mengerti apa itu asuransi. Kemudian 
petugas rumah sakit menjelaskan 
apa itu asuransi.

guru pun 
menanyakan 
kepada ji 
young. 



Asuransi itu adalah perlindungan yang 

dimiliki untuk membiayai ketika suatu risiko 

terjadi kepada kita. Misalnya risiko kejadian 

seperti yang Ji young alami, terjatuh dan 

harus dibawa ke rumah sakit. Biasanya 

bentuknya seperti kartu. Apa Ji young punya 

kartu seperti itu?
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Ji young ingat, sepertinya dia memiliki kartu 
tersebut. Kemudian dia bercerita, ketika dia 
ke rumah sakit untuk vaksinasi ataupun 
sakit, Ayahnya selalu mengeluarkan Kartu 
Ajaib dan tidak pernah mengeluarkan uang 
untuk membayar biaya rumah sakit.

Apakah asuransi itu 
sama dengan Kartu 

Ajaib bu?



Mr. Han, ayah dari Ji young datang 
dan memberikan kartu asuransi milik 
Ji young kepada petugas rumah 
sakit.

Ayah! …. Yah, 
apakah kartu 

ajaib itu kartu 
asuransi ku?

Kemudian guru olahraga menghubungi orang tua Ji young..

Iya, bisa jadi itu kartu 
asuransi. Biasanya kita 

menyebutnya MEDICAL CARD. 
Medical card ini adalah 

kartu asuransi Kesehatan 
yang digunakan untuk 
membayar biaya pengo-

batan kita di rumah sakit 
apabila kita terlindungi 

dengan asuransi

Pak, bolehkah hubungi 
orang tua Ji young? 
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 iya betul.. INI kartu asuransi 
Kesehatan milik Ji Young

tentu saja.. kartu asuransi 
itu sangat bagus. Karena 
kartu itu, ayah tak perlu 
mengeluarkan uang lagi 

ketika ada musibah seperti ini.

Waaah.. ayah, 
kartu asuransi 
kesehatan itu 

bagus ya.

Ji young ingat ketika ayah juga jatuh 
sakit dan di rawat di rumah sakit 

hampir sepekan?

dan waktu Ibu melahirkan adik Ji-a?

Itu yang bayar semua 
biayanya kartu asuransi 

Kesehatan ini! 



Asuransi jiwa...

asuransi kesehatan. 

asuransi kecelakaan
asuransi penyakit kritis

asuransi kendaraan

dan masih banyak lagi

Wuaaaah… 
kartu asuransi 
ini canggih ya 

yah!

Sangat canggih! Kartu asuransi ini 
bantu ayah untuk menyisihkan sebagian 

kecil uang ayah untuk ditabung di 

perusahaan asuransi, namanya premi. 

Premi yang terkumpul itu nantinya 
yang menjadi nilai pertanggungan 

untuk membiayai pengobatan 
seperti ini. 

Sebenarnya masih banyak asuransi 
lainnya,



Suatu hari, Mr. Han dan Ji young 
pergi ke Gedung Hanwha Life 

Insurance

Nanti ayah ajak ya ke kantor 
Hanwha Life saat ayah membayar 
premi yang jadi kewajiban ayah. 

Disitu Ji young bisa tau dan tanya 
banyak tentang asuransi!

Mau ayah! 
Aku mau ke 

Hanwha Life!



Mr. Han dan Ji young tiba di lounge Hanwha 
Life. Kemudian Mr. Han menyerahkan buku 
polis kepada petugas Hanwha Life untuk 
melakukan update dan pembayaran premi

Petugas Hanwha Life menerima 
polis dan memprosesnya.

Nona, bisakah aku 
tau apa itu buku 
polis dan tentang 

asuransi? 

Polis adalah bukti kontrak 

perjanjian tertulis antara kedua 

pihak dalam asuransi, yaitu pihak 

penanggung yakni Hanwha Life 

dengan pihak tertanggung yakni 

Mr.Han, yang berisi segala hak dan 

kewajiban. 

Hak adalah apa yang didapatkan dan 
Kewajiban adalah apa yang harus 

dilakukan. 

Biasanya berbentuk buku seperti ini.



JI YOUNG SENANG BISA BERKUNJUNG KE 
HANWHA LIFE, INI PENGALAMAN YANG BARU 
BAGI JI YOUNG, JI YOUNG JADI TAHU APA ITU 
ASURANSI DAN MANFAATNYA.

Sudah nona! Wah 
ternyata punya asuransi 

itu menyenangkan ya 
yah! Aku mau kasih tau 

teman-teman kalau 
Hanwha Life itu asuransi 

terbaik!

Di Hanwha Life ada banyak jenis asuransi, 

ada asuransi Kesehatan, asuransi 

unit-link, dan asuransi Pendidikan. Kalau 

yang dimiliki Mr. Han dan Ji Young ada 

asuransi group health "Hanwha Medi 

Smart", asuransi kesehatan "Hanwha 

Premier Health Care" dan asuransi individu 

"Hanwha Saving Protection"

Sudah mengerti adik?



ACTIVITY



Hanwha
Dictionary
Hanwha
Dictionary

Polis

Perjanjian tertulis antara kedua pihak 
dalam asuransi, yaitu pihak penanggung 
dengan pihak tertanggung, yang berisi 

segala hak dan kewajiban

Penanggung

Perusahaan asuransi yang menyediakan 
jasa perlindungan asuransi

Manfaat
Asuransi 

Perlindungan yang di dapatkan 
oleh Tertanggung yang disediakan 

oleh Penanggung perusahaan 
asuransi.

Tuntutan yang diajukan oleh Tertanggung 
kepada Penanggung perusahaan asuransi 
untuk memenuhi hak Tertanggung sebagai 

Pemegang Polis

Klaim 

Kondisi dimana Tertanggung sebagai 
Pemegang Polis tidak membayarkan 
Premi sehingga Polis asuransi yang 

dimiliki batal

Lapse Asuransi
Tambahan

Manfaat tambahan yang tersedia 
dalam beberapa pilihan dan dapat 

ditambahkan pada produk 
asuransi dasar

Individu (orang) yang menggunakan jasa 
perlindungan asuransi

Tertanggung

Nominal atau sejumlah pembayaran yang 
tercantum di dalam polis dan telah disetujui 
tertanggung sebagai pemegang polis, dan 

harus dibayarkan terhadap pihak penanggung 
yaitu perusahaan asuransi.

Premi



Yuk, buat Kartu 

Asuransimu sendiri!

Nama : 

No. Polis : 1234 5678 0011
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