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FORMULIR PERMOHONAN PERUBAHAN KORESPONDEN POLIS

Nomor Polis :

Nama Pemegang Polis                 :

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

Kota : Kode Pos :

Telepon Kantor : (  ) -
kode area

Alamat Kantor :

Rt/Rw :

Kelurahan :

Kompleks :

Jalan :

Blok/Gang :

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

PERUBHN-18

Alamat korespondensi (wajib diisi)  : Rumah Kantor

Perubahan Alamat Koresponden *).

Hand Phone :

Kota : Kode Pos :

Telepon Rumah : (  ) -
kode area

Alamat Rumah :

Rt/Rw :

Kelurahan :

Kompleks :

Jalan :

Blok/Gang :

E-mail **) :

**) Untuk fasilitas e-statement yakni pengiriman laporan transaksi atau laporan tahunan khusus produk tertentu.

Tanda tangan dan nama lengkap Pemegang Polis

Kolom catatan ini diisi oleh PT AIA FINANCIAL

Catatan : Diperiksa oleh :Diproses oleh :

Nama/tanggal : Nama/tanggal :

Ditandatangani di  ______________________________________,
Tanggal Bulan Tahun

/ /

1. Apabila data dan pernyataan di atas tidak benar maka Penanggung berhak untuk membatalkan kontrak asuransi sesuai ketentuan Polis yang berlaku. Saya menyatakan
dengan sebenarnya bahwa semua data-data pada Formulir ini sesuai keadaan yang sebenarnya. Formulir ini dan data-data yang tercantum menjadi bagian yang tidak
terpisahkan dari Polis.

2. Saya mengerti bahwa Penanggung berhak menolak pengajuan perubahan Polis dan Saya mengerti bahwa perubahan Polis akan berlaku apabila telah disetujui oleh
Penanggung.

3. Saya mengerti bahwa permohonan ini hanya dapat diproses apabila Saya telah melengkapi persyaratan yang diperlukan Penanggung.

PERNYATAAN DAN KUASA

*) Wajib melampirkan fotokopi/scan KTP/KITAS/KITAP/PASPOR.

Data yang tertera di daftar ini merupakan milik AIA FINANCIAL, seluruh Pegawai dan Tenaga Pemasar wajib menjaga keamanan data dan tidak
diperkenankan untuk mempublikasikan atau menyebarkan data diluar sepengetahuan dan izin Perusahaan.Jika formulir ini ditemukan tercecer
atau tidak tersimpan dengan aman mohon diberitahukan ke AIA FINANCIAL melalui email id.customer@aia.com atau hubungi 1500 980.


