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Sharia Life Insurance

Dengan Customer Portal, kini berasuransi syariah
jadi semakin mudah dalam mengakses:

Informasi Progress Klaim Manfaat

Saldo Dana Investasi

Informasi Kepesertaan

Update Data Kepesertaan

Saat ini Customer Portal www.takaful.co.id tersedia untuk customer individu atau perseorangan dengan status polis ak�f.
Informasi klaim yang dapat diakses adalah klaim jenis tahapan tabungan pendidikan (produk Takaful Dana Pendidikan),
klaim non health (Meninggal Dunia, Penyakit Kri�s, dan Cacat Tetap Total), serta Hospital Cash Plan.
Informasi lebih lanjut hubungi Departemen Marke�ng Communica�on melalui email marcomm-atk@takaful.com.
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Registrasi Customer Portal
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Pada halaman registrasi, masukkan nama lengkap
(sesuai tanda pengenal iden�tas/KTP) dan alamat
email ak�f Anda
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Klik login bu�on Customer Portal pada header
takaful.co.id atau kunjungi halaman takaful.co.id/
customer-portal

Setelah akun berhasil dibuat, silahkan login dengan
username (alamat email), password, dan security code

Untuk registrasi (membuat akun baru), klik tautan
"Tidak punya akun? Klik untuk da�ar!" pada
halaman login Customer Portal

Masukkan tanggal lahir Anda selaku pemegang polis
dan checklist pilihan bahwa Anda adalah customer/
Pemegang Polis PT Asuransi Takaful Keluarga

Masukkan nomor polis Anda. Polis yang dapat
diinput adalah polis dengan status ak�f

Periksa kotak masuk email Anda. Klik link ak�vasi
yang diterima untuk melanjutkan proses registrasi

Lengkapi data pribadi Anda pada Menu PROFIL
SAYA sebagai syarat halaman informasi polis dapat
diakses

Selesaikan proses registrasi dengan membuat
kata sandi (password) akun Anda

Proses registrasi selesai. Jika Anda memiliki lebih dari
satu polis, tambahkan nomor polis tersebut pada
menu INFORMASI POLIS

Saat ini Customer Portal www.takaful.co.id tersedia untuk customer individu atau perseorangan dengan status polis ak�f.
Informasi klaim yang dapat diakses adalah klaim jenis tahapan tabungan pendidikan (produk Takaful Dana Pendidikan),
klaim non health (Meninggal Dunia, Penyakit Kri�s, dan Cacat Tetap Total), serta Hospital Cash Plan.
Informasi lebih lanjut hubungi Departemen Marke�ng Communica�on melalui email marcomm-atk@takaful.com.
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Progress Klaim, Saldo Investasi & Tabungan

Login Customer Portal menggunakan
akun yang sudah Anda buat.

Progress Klaim

Pada menu INFORMASI POLIS, klik
nomor polis yang ingin diakses.

Klik submenu DAFTAR KLAIM untuk
mengakses history klaim, progress
klaim yang tengah diajukan, status
pengajuan klaim, serta jumlah klaim
yang dibayarkan.

Saldo Investasi

Login Customer Portal menggunakan
akun yang sudah Anda buat.

Pada menu INFORMASI POLIS, klik
nomor polis yang ingin diakses.

Klik submenu UNIT LINK untuk
mengakses history transaksi dan
saldo akhir dana investasi untuk
produk Takafulink Series.

Saldo Tabungan

Login Customer Portal menggunakan
akun yang sudah Anda buat.

Pada menu INFORMASI POLIS, klik
nomor polis yang ingin diakses.

Klik submenu TABUNGAN untuk
mengakses history transaksi dan
saldo akhir Tabungan untuk produk
Takaful Dana Pendidikan.

Saat ini Customer Portal www.takaful.co.id tersedia untuk customer individu atau perseorangan dengan status polis ak�f.
Informasi klaim yang dapat diakses adalah klaim jenis tahapan tabungan pendidikan (produk Takaful Dana Pendidikan),
klaim non health (Meninggal Dunia, Penyakit Kri�s, dan Cacat Tetap Total), serta Hospital Cash Plan.
Informasi lebih lanjut hubungi Departemen Marke�ng Communica�on melalui email marcomm-atk@takaful.com.
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Update Data Kepesertaan

Login Customer Portal (takaful.co.id /customer-
portal) dengan memasukkan username (alamat

email), password, dan security code

Pada submenu INFORMASI KEPESERTAAN,
klik bu�on "Update Data Kepesertaan"

Perubahan Data Kepesertaan akan diproses
oleh Customer Care dalam waktu 1 x 24 jam
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Pada menu INFORMASI POLIS, klik pada nomor
polis yang akan dilakukan update data
kepesertaan

Lakukan perubahan pada kolom isian yang
tersedia. Data kepesertaan yang dapat diupdate
adalah alamat korespondensi, nomor HP, dan
alamat email

Saat ini Customer Portal www.takaful.co.id tersedia untuk customer individu atau perseorangan dengan status polis ak�f.
Informasi klaim yang dapat diakses adalah klaim jenis tahapan tabungan pendidikan (produk Takaful Dana Pendidikan),
klaim non health (Meninggal Dunia, Penyakit Kri�s, dan Cacat Tetap Total), serta Hospital Cash Plan.
Informasi lebih lanjut hubungi Departemen Marke�ng Communica�on melalui email marcomm-atk@takaful.com.


