
Hand Phone :Telepon Rumah : (  ) -

E-mail  :Telepon Kantor : (  ) -
kode area

kode area

Alamat Korespondensi (wajib diisi)       :

Nomor Polis :

Nama Pemegang Polis                :

Nama Tertanggung/Peserta :

Tempat Tanggal Lahir :

Jenis Kelamin :

Kompleks :

YANG BERTANDATANGAN DI BAWAH INI

tanggal bulan             tahun

/ /

FORMULIR ISIAN KLAIM UNTUK CACAT TETAP & TOTAL
(Diisi oleh Tertanggung/Peserta/Pemegang Polis)

Laki - laki Perempuan

Jenis pekerjaan yang dikerjakan dan tanggung jawabnya, sebelum terjadinya cacat (jelaskan semuanya, bila lebih dari satu)

Nama dan alamat perusahaan   :

Apakah Anda mengajukan cuti sakit
secara tertulis kepada perusahaan : Ya Tidak

Tanggal terakhir bekerja : / /
tanggal bulan             tahun

Tanggal diharapkan bekerja kembali : / /
tanggal bulan             tahun

Dimana dan bagaimana terjadinya kecelakaan

:Jam :/ /Tanggal Kecelakaan :

tanggal bulan             tahun jam menit

Jelaskan bagian tubuh yang luka dan jenis luka yang diderita

Jelaskan riwayat dan gejala awal penyakit

Nama dan alamat Dokter / RS pertama berkonsultasi sehubungan dengan penyakit tersebut

/ /
tanggal bulan             tahun

Pertama kali menderita penyakit tersebut :

Hal 1 dari 2

KETERANGAN PEKERJAAN

BILA CACAT DISEBABKAN OLEH KECELAKAAN

BILA CACAT DISEBABKAN OLEH PENYAKIT

   Fotocopy identitas (KTP/SIM/Passport) Pemegang Polis & Tertanggung/
   Peserta yang masih berlaku

   Surat keterangan asli dari Kepolisian untuk penyebab klaim karena kecelakaan
   Polis Asli    Formulir isian Klaim Cacat Tetap & Total, dari Dokter yang memeriksa
   Surat kuasa permintaan data medis

PENTING : Persyaratan Klaim

   Surat kuasa bermaterai (bila klaim diajukan bukan oleh Tertanggung/Peserta/
   Pemegang Polis)



PERAWATAN

tanggal bulan             tahun

Telah dirawat di Rumah Sakit oleh karena :

Tanggal                :

Nama Dokter/Rumah Sakit yang merawat :

Sakit Kecelakaan Lain-lain :

Berikan gambaran secara singkat dan jelas mengenai gejala / kejadiannya. Apabila kolom yang disediakan tidak mencukupi, tambahkan keterangan dilembar tersendiri

jam menit

/ / :Jam :

Mohon sebutkan nama Rumah Sakit / Klinik / Puskesmas yang pernah dikunjungi Tertanggung untuk menjalani pengobatan

Tandatangan Tertanggung/Peserta/Pemegang Polis

Apakah Tertanggung/Peserta diasuransikan di perusahaan asuransi lain ?

Nama Perusahaan Asuransi : Nomor Polis :

Ya Tidak

PERMINTAAN PEMBAYARAN MANFAAT ASURANSI

Apabila klaim disetujui, pembayaran ditransfer ke :

Mata Uang :

Nama Pemilik Rekening :

Bank / Cabang :

Nomor Rekening :

Tujuan atau alasan :

Hubungan dengan Tertanggung/Peserta :

Rupiah USD

(Jika pembayaran tidak ke Tertanggung/Peserta/
Pemegang Polis)

tanggal bulan             tahun

/ /

Ditandatangani di  :

Tandatangan & Nama Saksi

Saya menyatakan bahwa semua penjelasan di atas adalah lengkap dan benar

- Pembayaran harus ditujukan kepada Tertanggung/Peserta/Pemegang Polis. Jika tidak, mohon Tertanggung/Peserta/Pemegang Polis mengisi surat kuasa bermaterai disertai tujuan / alasannya.
- Pembayaran Manfaat Polis selain Manfaat Meninggal bagi nasabah CITIBANK, akan ditransfer ke rekening sebagaimana tercantum dalam SPAJ / SKDR.

KETERANGAN LAIN - LAIN

Disi oleh petugas PT AIA FINANCIAL (cabang / distrik) :

Jenis klaim yang diajukan (pilih salah satu) :

Resiko B WP/LPS Plus Total Permanen Disability

Hal 2 dari 2

Apakah Tertanggung /Peserta Perokok ? Ya Tidak Sejak         :

tanggal bulan             tahun

/ /


