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FORMULIR PERMOHONAN PENAMBAHAN RIDER / ASURANSI TAMBAHAN

DATA USULAN PERMOHONAN PENAMBAHAN RIDER / ASURANSI TAMBAHAN

Masa Asuransi
(tahun)

Masa Bayar
Premi (tahun)Manfaat Asuransi

Mata Uang Polis  :       Rupiah       Dollar

a.. Kecelakaan :  Type :        A         AB        AD          ABD

Kelas :      1 2 3

b.

c.

d.

e.

f.

g.

h.

i.

Rider / Asuransi Tambahan *)
Premi Rider

Total Premi

bulan/tahun *)

PERNYATAAN KESEHATAN TERTANGGUNG

Saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa Saya sebagai Tertanggung :
1. Saat ini dalam kondisi sehat, tidak menderita sakit dan luka, tidak mempunyai cacat fisik, kelemahan, gangguan dan/atau kondisi apapun yang menghambat

pergerakan, penglihatan dan/atau pendengaran.Tidak menggunakan narkotika/zat adiktif dan obat-obatan terlarang lainnya.
2. Tidak pernah terlibat atau bermaksud untuk terlibat dalam kegiatan atau olah raga berbahaya (seperti terjun payung, menyelam, balap mobil/motor, panjat

tebing/mendaki gunung, paralayang dan lain-lain), atau terbang dengan pesawat yang tidak mempunyai jadwal tetap.
3. Pengajuan, perpanjangan, atau pemulihan Polis asuransi jiwa, kecelakaan atau kesehatan saya tidak pernah ditolak, ditangguhkan, dikenakan tambahan

premi atau diubah dalam bentuk apapun oleh perusahaan asuransi.

Untuk penambahan rider/Asuransi Tambahan Kecelakaan saja.

Dengan ini saya mengajukan permohonan penambahan rider / Asuransi Tambahan dengan rincian sebagai berikut :

Total Pendapatan kotor
per tahun (Rp./USD.*) :

Sumber Dana :

Nomor Pokok Wajib Pajak
(NPWP) :

Gaji Warisan

Hasil Usaha Hibah Lain-lain, jelaskan :
Tabungan/deposito Gaji Warisan

Hasil Usaha Hibah Lain-lain, jelaskan :
Tabungan/deposito

* (coret yang tidak perlu)

DATA KEUANGAN Pemegang Polis Tertanggung

Saya yang bertanda tangan di bawah ini adalah Pemegang Polis dengan data sebagai berikut :

Nama Tertanggung      :

Pekerjaan      :

Nama Instansi/Perusahaan :

ISI DAN BERIKAN TANDA       PADA KOTAK, SESUAI DENGAN YANG DIINGINKAN.

Jabatan / Masa Kerja      :

Uraian Pekerjaan      :

Alamat Pekerjaan      :

*) Coret yang tidak perlu

Nama Pemegang Polis :

Nomor Polis :

Kewarganegaraan  : WNI WNA, Negara :
WNA : - Lampirkan Fotokopi Paspor dan

KIMS/KITAS/KITAP.
- Isi Foreigner’s Questionnaire Form

Paspor Amerika Serikat Green Card Amerika SerikatApakah Anda mempunyai :

*) Khusus untuk Rider H&S dan HI Family, pengajuan harus dilakukan
2 (dua) bulan sebelum Ulang Tahun Polis.
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Untuk penambahan rider/Asuransi Tambahan selain asuransi tambahan PA (Personal Accident)/Kecelakaan.*
* - Tertanggung wajib melengkapi data kesehatan Tertanggung pada formulir ini.

- Khusus untuk penambahan rider/Asuransi Tambahan Payor Waiver (PW) dan Spouse Waiver (SW), Pemegang Polis wajib melengkapi data kesehatan
Pemegang Polis pada formulir ini.

1. Tinggi dan Berat Badan

2. a. Apakah ada penurunan/kenaikan berat badan lebih dari 5 (lima)
kg dalam 12 (dua belas) bulan terakhir ?

b. Bila Ya, berapa kilogram jumlah penurunan/kenaikan berat
badan:
Dan jelaskan penyebabnya :

cm kg cm kg

DATA KESEHATAN Tertanggung Pemegang Polis

a. Ya Tidak

b. kg.

a. Ya Tidak

b. kg.

5. Apakah Anda pernah mendapat nasehat atau berkonsultasi,
pengobatan, perawatan, atau melakukan pemeriksaan sehubungan
dengan AIDS, HIV atau dalam 12 (dua belas) bulan terakhir
mempunyai gejala berikut selama lebih dari 1 (satu) minggu
berturut-turut : kelelahan, penurunan berat badan, diare,
pembesaran kelenjar, kelainan kulit yang lain dari biasa, demam,
radang paru-paru ? Bila Ya, jelaskan :

6. Apakah Anda memiliki kebiasaan atau pernah menggunakan
narkotik atau obat-obatan, minum alkohol secara berlebihanatau
pernah dirawat/mendapat nasehat karena hal tersebut ?
Bila Ya, jelaskan :

4. a. Apakah Anda pernah merokok selama 12 (dua belas) bulan
terakhir ini ?

b. Bila Ya, berapa batang per hari

a. Ya Tidak

b. batang/hari

a. Ya Tidak

b. batang/hari

 Ya Tidak

 Ya Tidak

 Ya Tidak

 Ya Tidak

3. a. Berikan nama dan alamat dokter yang biasa dikunjungi.

b. Kapan terakhir kalinya Anda mengunjungi Dokter/Rumah

Sakit/Klinik/Puskesmas/Laboratorium dan berikan nama dan

alamatnya.

c. Apa keluhan/alasan Anda saat itu ?

a. Nama :

Alamat :

b.

Nama :

Alamat :

c.

a. Nama :

Alamat :

b.

Nama :

Alamat :

c.

/ /
tanggal bulan               tahun

/ /
tanggal bulan               tahun

7. Apakah Anda pernah mengalami/mendapatkan atau bermaksud
menjalani :
a. Pemeriksaan kesehatan diagnostik seperti sinar X, USG, CT

Scan, EKG, pemeriksaan darah dan lain-lain ?
b. Sakit, operasi, nasehat dokter, dirawat oleh karena penyakit

yang tidak disebut di atas ?
Bila Ya, jelaskan : tanggal/bulan/tahun pemeriksaan, sakit, operasi,
nasehat dokter, perawatan yang dilakukan :

8. Apakah dalam keluarga terdekat ada yang menderita sakit jantung,
stroke, tekanan darah tinggi, TBC, kencing manis, penyakit ginjal,
kelainan mental, hepatitis, kanker, penyakit keturunan lainnya atau
suami/istr i  atau Orang tua Anda menderita AIDS ?
Bila Ya, jelaskan siapa, penyakit yang diderita, usia saat ini, keadaan
saat ini dan lain-lain :

Ya TidakYa Tidak

a. Ya Tidak

b. Ya Tidak

a. Ya Tidak

b. Ya Tidak

9. Hanya diisi oleh Calon Tertanggung Wanita.

a. Apakah Anda pernah melakukan Pap’smear ?

Bila Ya, kapan dan bagaimana hasilnya ?

b. Apakah Anda sedang hamil ?

Bila Ya, usia kehamilan :

c. Bagaimana kondisi kehamilan saat ini, adakah komplikasi ?

d. Apakah Anda mempunyai kelainan payudara atau kelainan/

keluhan pada organ kewanitaan termasuk haid tidak teratur ?

Bila Anda menjawab Ya, jelaskan :

- Jenis komplikasi/kelainan/keluhan :

- Nama dan alamat dokter yang merawat :

bulan

a. Ya Tidak

b. Ya Tidak

c. Ya Tidak

d. Ya Tidak

bulan

a. Ya Tidak

b. Ya Tidak

c. Ya Tidak

d. Ya Tidak
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10. Apakah Anda pernah menderita atau mendapat perawatan untuk penyakit di bawah ini :

a. Stroke, Tekanan Darah Tinggi, Pembuluh Darah Otak.

b. Sakit kepala terus menerus, Vertigo.

c. Gangguan Penglihatan, Bicara, Pendengaran.

d. Penyakit THT.

e. Paru-paru, Gangguan Pernapasan, Asma, Bronkitis, Tuberkulosis, Batuk Darah dan lain-lain ?

f. Nyeri Dada, Serangan Jantung, Demam Jantung Rematik, Penyakit apapun pada jantung.

g. Gangguan Pencernaan, Lambung, Tukak Lambung, Penyakit Usus, Tukak Usus.

h. Gangguan Hati, Hepatitis, Batu Empedu, Infeksi Kantung Empedu.

i. Penyakit Limpa.

j. Kencing manis, Penyakit Gondok, Penyakit Organ Pankreas.

k. Penyakit Ginjal, Batu Ginjal dan Saluran Kemih.

l. Penyakit yang berhubungan dengan organ kandungan.

m. Wasir, Hernia, Penyakit Kelenjar Prostat.

n. Kelainan darah.

o. Penyakit apapun dari tulang punggung, tulang otot, persendian.

p. Terluka parah.

q. Penyakit yang berhubungan dengan Syaraf, Epilepsi/Ayan, Kelumpuhan, Kesemutan, Baal.

r. Menyandang cacat badan, cacat fisik.

s. Gangguan Mental, Gangguan Jiwa.

t. Kelainan bawaan, Penyakit keturunan.

u. Kanker, Tumor, Pertumbuhan abnormal lainnya.

v. AIDS dan kondisi yang berhubungan dengan AIDS (demam, kelelahan, diare kronis, penurunan berat badan).

w. Penyakit Menular Seksual.

x. Penyakit lainnya,

jelaskan :

Ya Tidak

a.

b.

c.

d.

e.

f.

g.

h.

i.

j.

k.

l.

m.

n.

o.

p.

q.

r.

s.

t.

u.

v.

w.

x.

Ya Tidak

a.

b.

c.

d.

e.

f.

g.

h.

i.

j.

k.

l.

m.

n.

o.

p.

q.

r.

s.

t.

u.

v.

w.

x.

DATA KESEHATAN Tertanggung

Khusus pertanyaan no. 10 di atas, bila menjawab “Ya” wajib menjelaskan dengan lengkap sesuai dengan penderita, nama penyakit, tanggal/tahun menderita dan lain- lain
seperti tertera pada kolom di bawah.

Pemegang Polis

Rumah sakit/Klinik/
Puskesmas *)

Menderita Lama sakit Nama Dokter Alamat dan No.Telp.

Tertanggung

No. Nama Penyakit

Bulan :

Tahun :

Hari/Bulan *)1.

Bulan :

Tahun :

Hari/Bulan *)2.

Bulan :

Tahun :

Hari/Bulan *)3.

Rumah sakit/Klinik/
Puskesmas *)

Menderita Lama sakit Nama Dokter Alamat dan No.Telp.

Pemegang Polis

No. Nama Penyakit

Bulan :

Tahun :

Hari/Bulan *)1.

Bulan :

Tahun :

Hari/Bulan *)2.

Bulan :

Tahun :

Hari/Bulan *)3.

11. a. Apakah Anda sering dan akan terbang dengan pesawat yang tidak
mempunyai jadwal tetap ?

b. Apakah Anda memiliki hobby atau akan melakukan olah raga berisiko
tinggi ? (contoh : terjun payung, menyelam, balap mobil/motor, panjat
tebing/mendaki gunung, paralayang dan lain-lain).
Bila Ya, harap mengisi formulir tambahan.

c. Apakah Anda pernah/sering bepergian ke luar negeri dalam jangka
waktu lebih dari 3 (tiga) bulan berturut-turut dalam 5 (lima)  tahun
terakhir ?
Bila Ya, jelaskan kapan bepergiannya, negara tujuan dan untuk
kepentingan apa ?

a. Ya Tidak

b. Ya Tidak

c. Ya Tidak

a. Ya Tidak

b. Ya Tidak

c. Ya Tidak

DATA TAMBAHAN Tertanggung Pemegang Polis
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Formulir ini harus ditandatangani setelah diisi dengan benar, lengkap dan sesuai dengan keadaan sebenarnya.
Dilarang menandatangani Formulir ini dalam keadaan kosong atau mengizinkan Petugas Pemasar untuk mengisi dan menandatangani Formulir ini.

1. Saya/Kami menyetujui bahwa tidak ada keterangan atau informasi lain mengenai diri Saya/Kami yang dibuat atau diberikan oleh pihak lain akan menjadi
bagian dari kontrak asuransi jiwa ini, kecuali apabila keterangan atau informasi tersebut diberikan secara tertulis, telah dikemukakan kepada dan disetujui
oleh PT AIA FINANCIAL ("Penanggung").

2. Saya/Kami menyatakan bahwa Saya/Kami telah membaca, mengerti, menjawab serta mengisi dengan benar dan lengkap sesuai kondisi yang sebenarnya
semua pertanyaan dan keterangan yang tercantum dalam Formulir Permohonan Penambahan Asuransi Tambahan ini, hasil pemeriksaan kesehatan
dan formulir tambahan yang diperlukan dan/atau perubahannya. Saya/Kami menyetujui bahwa Formulir Permohonan Penambahan Asuransi Tambahan
ini, hasil pemeriksaan kesehatan dan formulir tambahan yang diperlukan dan/atau perubahannya merupakan bagian dari Polis dan apabila pernyataan
dan jawaban di atas tidak benar maka Penanggung berhak membatalkan asuransi tambahan sejak awal sesuai ketentuan dalam Polis.

3. Saya/Kami dengan ini memberikan kuasa kepada setiap Tenaga Medis/Rumah Sakit/Klinik/Puskesmas dan/atau Laboratorium, perusahaan asuransi
atau perusahaan reasuransi, badan, instansi/lembaga atau pihak lain yang mempunyai catatan riwayat kesehatan Saya/Kami, untuk mengungkapkan
kepada Penanggung semua catatan riwayat kesehatan Saya/Kami. Kuasa ini merupakan hal yang tidak terpisahkan dari Formulir Permohonan Penambahan
Asuransi Tambahan ini dan akan mengikat Saya/Kami, ahli waris dan keluarga Saya/Kami. Salinan/fotokopi dari kuasa ini sama sah dan berlakunya
sesuai dokumen aslinya.

4. Saya/Kami memberi kuasa kepada Tenaga Medis/Rumah Sakit/Klinik/Puskesmas/Laboratorium dan/atau pihak lain yang ditunjuk oleh Penanggung
untuk melakukan pemeriksaan kesehatan, menganalisa dan mengevaluasi kondisi kesehatan Saya/Kami, sehubungan dengan Formulir Permohonan
Penambahan Asuransi Tambahan ini dan setiap pengajuan pembayaran manfaat asuransi yang mungkin timbul daripadanya dikemudian hari.

5. Saya/Kami menyetujui dan memberi kuasa kepada Penanggung untuk memotong biaya administrasi sebesar Rp.50.000,-  (lima puluh ribu rupiah) untuk
Polis dalam mata uang Rupiah atau US $10 (sepuluh dolar Amerika Serikat) untuk Polis dalam mata uang Dollar Amerika, dan biaya pemeriksaan
kesehatan, apabila ada,  dari rekening bank atau setoran Premi yang telah Saya/Kami bayar, apabila Formulir Permohonan Penambahan Asuransi
Tambahan ini Saya/Kami batalkan sebelum tanggal berlakunya.

6. Saya/Kami menyetujui apabila Formulir Permohonan Penambahan Asuransi Tambahan ini tidak disetujui oleh Penanggung, maka Penanggung akan
mengembalikan Premi yang telah dibayar tanpa memberikan bunga apapun, serta mentransfer kembali ke rekening yang tertera di bawah ini :

Nama Bank : Cabang Bank :

Alamat Bank :

Pemilik Rekening :

Nomor Rekening : Mata Uang :  Rupiah  US Dollar

PERNYATAAN DAN KUASA

Apabila kolom  penjelasan  pada pertanyaan di atas tidak cukup, maka Anda dapat memberikan penjelasan tambahan pada formulir tambahan. Formulir tambahan tersebut harus
ditandatangani oleh Tertanggung/Pemegang Polis  dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Formulir ini.

13. Sebutkan Polis asuransi jiwa/kesehatan yang telah Anda miliki :

a.Nama Perusahaan Asuransi :

b.Nama Produk :

c. Uang Pertanggungan :

d. Nomor Polis :

e.Tahun diterbitkan :

a.

b.

c.

d.

e.

a.

b.

c.

d.

e.

12.Apakah pengajuan asuransi jiwa, kecelakaan, kesehatan, pemulihan
Polis Anda pernah ditolak/ditangguhkan/dikenakan tambahan Premi
atau diubah dalam bentuk apapun oleh perusahaan asuransi ? atau
apakah Anda pernah mengajukan klaim ke perusahaan asuransi jiwa ?
Bila Ya, apa jenis asuransi, nama perusahaan asuransi  dan jelaskan
alasannya ?

 Ya Tidak  Ya Tidak

DATA TAMBAHAN

Tanda tangan dan nama lengkap TertanggungTanda tangan dan nama lengkap Pemegang Polis Tanda tangan dan nama lengkap Petugas AIA

Tanggal

Ditandatangani di :
Bulan Tahun

, /           /

Tertanggung Pemegang Polis

Data yang tertera di formulir ini adalah milik PT. AIA FINANCIAL.

Data yang tertera di formulir ini akan digunakan untuk memproses permohonan Anda. Apabila terdapat informasi yang kurang/tidak lengkap,
PT. AIA FINANCIAL berhak untuk tidak melanjutkan proses Penambahan RIDER / Asuransi Tambahan Anda hingga dilengkapinya seluruh informasi.

Apabila dikemudian hari di formulir ini terdapat data yang tidak benar dan/atau perlu untuk diperbaharui, Anda berhak untuk memperbaiki dan/atau
memperbaharui data tersebut dengan cara menghubungi AIA Customer Care Hotline pada No. Telepon 1500 980 atau email : id.customer@aia.com

Seluruh karyawan tetap, alih daya, dan tenaga pemasar PT. AIA FINANCIAL wajib menjaga kerahasiaan data dan tidak diperkenankan untuk mempublikasikan
atau menyebarkan atau memberikan data kepada pihak yang tidak berkepentingan dan pihak luar manapun tanpa izin tertulis terlebih dahulu dari
PT. AIA FINANCIAL. Jika formulir ini ditemukan tersebar tanpa sengaja atau tidak tersimpan dengan aman, mohon diberitahukan kepada AIA Customer
Care Hotline diatas.

PENTING


