Ini Cara Kami,
Peduli Terhadap Keluarga Indonesia
Di Aviva, yang merupakan salah satu pemegang saham dari PT ASTRA AVIVA LIFE (Astra Life), kami
peduli terhadap nasabah dan keluarganya lebih dari sekedar polis asuransi dan nilai investasi yang
dimiliki nasabah. Kami peduli terhadap pendidikan.
Itulah sebabnya kami menyediakan Program Beasiswa dari Aviva, sebuah keuntungan ekslusif bagi
Nasabah Aviva yang polis asuransinya di Indonesia dikeluarkan oleh Astra Life.

AVIVA kini tengah membuka Program AVIVA Scholarships yang membuka kesempatan bagi 360 kandidat dari Asia (Indonesia, China, Hongkong, Taiwan,
Vietnam, & Singapura) untuk bisa mengikuti program beasiswa pada 11 Universitas ternama di United Kingdom (UK).
Beasiswa untuk program Sarjana & Pascasarjana ini memberikan 20% dari total biaya kuliah dan terbuka bagi siswa-siswi unggulan berprestasi yang merupakan
nasabah maupun putra/putri dari nasabah pemegang polis aktif Astra Life, dan memenuhi kriteria persyaratan kelayakan berikut:
• Pendaftar harus memenuhi persyaratan sistem UCAS di UK.
• Pendaftar harus memegang paspor Indonesia dan oleh sebab itu dikategorikan sebagai siswa asing di Inggris.
• Pendaftar, orang tuanya, atau wali sahnya, harus menjadi pemegang polis Aviva yang polis asuransinya dikeluarkan oleh PT ASTRA AVIVA LIFE (Astra Life) di Indonesia.
• Hanya berlaku untuk pemegang polis produk unit link Astra Life.
• Polis asuransi pendaftar atau Sponsor harus aktif pada saat mendaftar, dan Anda diminta untuk memberikan nomor polis Anda pada formulir pendaftaran.
• Polis asuransi pendaftar atau Sponsor harus dikeluarkan oleh perusahaan Aviva di negara yang sama dengan kewarganegaraan pemohon.
• Karyawan, penasihat, mitra Aviva dan anak-anaknya memenuhi syarat sebagai pendaftar jika mereka menjadi pemegang polis Astra Life saat ini di Indonesia.
• Nasabah korporat (bisnis Grup) diharuskan memiliki polis individual yang masih berlaku untuk memenuhi syarat.

Apa Yang dimaksud dengan Beasiswa Aviva?
Sebuah jalur menuju pendidikan bergengsi, pengakuan atas prestasi Anda, awal karier Anda di
masa depan, dan pengalaman mengesankan seumur hidup.
Didirikan oleh perusahaan asuransi terkemuka Inggris, Aviva, bekerja sama dengan 11
universitas, ditujukan khusus untuk nasabah Aviva di Asia. Tujuan kami adalah mendukung

Mengapa memilih Beasiswa Aviva?

Program internasional yang
didukung lembaga keuangan
bergengsi yang diprakarsai oleh
perusahaan asuransi terbesar di
Inggris, Aviva - satu-satunya
skema yang ditawarkan oleh
perusahaan asuransi Inggris.

Program multi-universitas
berlaku untuk berbagai program
serta memberikan ﬂeksibilitas
maksimum dalam pencapaian
akademis Anda.

Magang musim panas yang
membawa manfaat bersama
Aviva, konseling karier, dan
kesempatan untuk menjadi
kandidat dalam Global Graduate
Programme kami.

siswa berprestasi untuk melanjutkan pendidikan sarjana dan pascasarjana di Inggris, serta
mencicipi kehidupan dan budaya di tempat yang kami sebut rumah.
Bagi mereka yang ingin berjuang memperoleh standar akademis tertinggi, dan
mendapatkan perspektif dunia yang lebih luas, ini adalah kesempatan yang tidak boleh
dilewatkan.

Cara mendaftar Beasiswa Aviva

LANGKAH 1

LANGKAH 2

LANGKAH 3

Sept 2017 - Jan 2018

Sept 2017 - Jan 2018

Dec 2017 -Jun 2018

Peminat mendaftarkan diri
sebagai calon penerima beasiswa
pada sistem UCAS atau langsung
ke universitas yang dituju.

Astra Life akan melakukan veriﬁkasi
apakah pendaftar memenuhi kriteria
kelayakan untuk menjadi calon
penerima beasiswa dari Indonesia.

Melengkapi pendaftaran online
untuk dievaluasi & diseleksi oleh
universitas yang dituju dan
hasilnya akan diberikan kepada
Aviva & pendaftar

Buat kamu yang ingin mencari kualiatas pendidikan terbaik, dan ingin memperluas pengetahuan, jangan lewatkan kesempatan ini.

Untuk info lebih lanjut kunjungi www.avivascholarships.com
PT ASTRA AVIVA LIFE
Pondok Indah Oﬃce Tower 3, Lantai 1

Jl. Sultan Iskandar Muda Kav. V - TA

Pondok Indah, Jakarta Selatan 12310

E-mail : hello@astralife.co.id

www.astralife.co.id

