
 
PERMINTAAN PEMBAYARAN ASURANSI 

LIPPO PROVIDENT FUND 
 

Yang bertanda tangan dibawah ini : 
 

Nama : ___________________________________________________________ 
 

Alamat : ___________________________________________________________ 
 

  ___________________________________________________________ 
 

Pemegang Polis No. : ___________________________________________________________ 
 

Menyatakan dan memohon sbb : 

1. Bermaksud mempertahankan masa berlakunya polis (sehingga tetap inforce) sampai dengan 3 tahun terhitung sejak tanggal  
mulai berlakunya polis, dan tetap menerima jaminan manfaat pertanggungan asuransi kecelakaan (Personal Accident 
Coverage) yang terkandung didalam polis saya selama periode tersebut. 

 
2.  PengajuanTerminal Policy Loan sejumlah Rp / US $**)  ________________________ 
 
3.  Penarikan manfaat Asuransi sejumlah Rp / US $ **)  __________________________ 

 
Untuk maksud-maksud tersebut, maka dengan ini saya menyatakan bahwa : 
 
 Mengenai manfaat asuransi dan administrasi Terminal Policy Loan, saya menyetujui segala ketentuan dan syarat-syarat yang 

diberlakukan oleh PT AIA FINANCIAL baik yang dicantumkan dan diatur dalam Ketentuan Umum Polis dan/atau ketentuan 
lainnya yang diatur oleh PT AIA FINANCIAL 

 
 Menyerahkan penguasaan Polis asli  kepada PT AIA FINANCIAL sebagai jaminan Terminal Policy Loan saya. 
 
Demikian Surat Pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. 
 
______________,  ___________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
________________________________      
Tanda tangan & nama lengkap Pemegang Polis 
 
 
 
 
 
 
 
Keterangan : 
 
 Terminal Policy Loan adalah fasilitas pinjaman polis yang berlaku sejak penarikannya sampai dengan setelah akhir tahun ke-3 

dari polisnya 
 Jumlah Terminal Policy Loan ini dijamin tidak akan pernah melebihi Jumlah Nilai Tunai Polis-nya 
 Terminal Policy Loan dijamin dengan Nilai Tunai Polis, dan Terminal Policy Loan ini akan berakhir secara otomatis setelah 

akhir tahun ke-3 polis, dan dilunasi dengan Nilai Tunai yang ada 
 Setelah berakhirnya Terminal Policy Loan ini secara otomatis, PT AIA FINANCIAL tidak berkewajiban lagi atas segala 

pertanggungan yang ada. 
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Dana tersebut agar ditransfer ke rekening : 
 
Nama *)                 :  _________________________________ 

Bank / Cabang :  _________________________________ 

No Rekening :  _________________________________ 

Sejumlah :  Rp / US$**) ________________________ 

Bersama ini pula kami sertakan : 

1. Polis Asli 
2. Tanda bukti diri (foto copy KTP/SIM) yang berlaku 

 

       *) Penerima dana harus tercantum pada data Polis ini (Pemegang Polis, Tertanggung, Ahli Waris)

 
 

 

 

       **) Coret yang tidak perlu.


