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Panduan Pengunduhan (Download)
Laporan Tahunan Bagi Hasil dan Takafulink
pada Customer Portal www.takaful.co.id

Klik login button Customer Portal pada header takaful.co.id atau kunjungi halaman 
www.takaful.co.id/customer-portal

Pada landing page www.takaful.co.id/customer-portal, klik “Tidak punya akun? Klik untuk daftar!”
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Pada halaman registrasi, masukkan nama lengkap (sesuai tanda pengenal identitas/KTP) dan alamat
email aktif customer.

Periksa kotak masuk email customer. Klik link aktivasi yang diterima untuk melanjutkan proses 
registrasi. Jika email aktivasi tidak ditemukan pada kotak masuk (inbox), periksa kotak SPAM email 
customer.
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Setelah klik link aktivasi, halaman lanjutan registrasi akan terbuka. Silahkan buat kata sandi 
(password) minimal 8 karakter.

Setelah membuat password, maka selesailah proses registrasi. Silahkan kembali ke halaman 
www.takaful.co.id/customer-portal untuk login dengan memasukkan username (email), password, 
dan security code. 

Saat pertama kali login (setelah registrasi), customer diminta menginput tanggal lahir Pemegang 
Polis (sesuai identitas yang disertakan dalam Surat Permohonan Asuransi Jiwa), melakukan 
checklist bahwa yang bersangkutan merupakan customer PT Asuransi Takaful Keluarga, serta 
menginput nomor polis yang dimilikinya.
Pastikan menginput tanggal lahir dan nomor polis dengan benar. Salah menginput tanggal lahir 
atau nomor polis mengakibatkan informasi polis customer tidak dapat diakses melalui Customer 
Portal. 
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9 Informasi polis dapat diakses melalui menu “Informasi Polis”. Klik nomor polis untuk membuka detail 
polis meliputi: informasi kepesertaan, daftar klaim, saldo unitlink, saldo tabungan, dan laporan 
tahunan.

8 Setelah berhasil memasukkan tanggal lahir dan polis, customer diarahkan untuk melengkapi data diri 
pada Menu “Profil Saya”. Setelah disubmit, customer baru dapat membuka informasi polisnya.
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Klik tab “Laporan” untuk mengunduh laporan tahunan sesuai produk yang customer miliki (laporan 
takafulink untuk produk unitlink, dan laporan bagi hasil untuk produk Takaful Dana Pendidikan). 
Laporan disajikan dalam format PDF.
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Customer juga dapat mengakses informasi polis lainnya seperti yang terlihat pada tab di bawah ini: 
Informasi Kepesertaan, Daftar Klaim (progress dan histori klaim), saldo unitlink (khusus produk 
Takafulink Series), serta Saldo Tabungan (khusus produk Takaful Dana Pendidikan).
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Download Laporan Bagi Hasil Takaful Dana Pendidikan 2018
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Daftar Isi

1

PT. Asuransi Takaful Keluarga
Graha Takaful Indonesia
Jl. Mampang Prapatan Raya No.100
Jakarta Selatan 12790 Indonesia

T. (021) 799 1234 | F. (021) 790 1435

Layanan Peserta: 
(021) 7919 0005 | 0807 100 3456 | 0811 820 6531 (SMS)

@takafulkeluargawww.takaful.co.id


