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FORMULIR My AIA

Bersama ini Saya (Pemegang Polis) mengajukan permohonan untuk mendapatkan fasilitas My AIA (”Fasilitas”) dengan data sebagai berikut :

Dengan menandatangani Formulir My AIA (”Formulir”) ini, Saya menyatakan bahwa :

1. Saya bertanggung jawab atas kebenaran data yang disampaikan pada Formulir ini. Saya mengerti bahwa permohonan Fasilitas hanya akan
diproses jika Formulir diisi dengan lengkap dan disertai dengan dokumen persyaratan yang wajib dilampirkan.

2. Saya mengerti bahwa AIA Financial berhak untuk menyetujui atau menolak permohonan ini. Saya memahami bahwa Fasilitas dapat mulai
digunakan setelah mendapat persetujuan dari AIA Financial.

3. Saya membebaskan AIA Financial dari segala kerugian dan/atau tuntutan yang timbul karena penyalahgunaan atau kebocoran informasi
atau penggunaan Fasilitas oleh pihak yang tidak berwenang akibat kelalaian yang Saya lakukan.

4. Saya memahami dan menyetujui bahwa jika terdapat perbedaan antara informasi pada Fasilitas dengan pembukuan AIA Financial, maka
pembukuan AIA Financial yang dinyatakan berlaku.

5. Saya mengerti bahwa apabila data alamat korespondensi yang diberikan pada Formulir ini berbeda dengan data yang ada pada catatan
AIA Financial, maka AIA Financial akan melakukan perubahan data alamat korespondensi sesuai yang tertera dalam Formulir ini.

(tuliskan salah satu nomor polis Anda)

Tanda tangan dan nama lengkap Pemegang Polis

PERNYATAAN

PERUBHN-18

* Informasi pada My AIA dikinikan secara berkala sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh AIA Financial. Terdapat kemungkinan
bahwa transaksi yang Anda lakukan belum dikinikan dan ditampilkan pada My AIA pada saat Anda log-in ke My AIA.

**) Untuk aktivasi My AIA dan fasilitas e-statement yakni pengiriman laporan transaksi atau laporan tahunan khusus produk tertentu.
*) Wajib melampirkan fotokopi/scan KTP/KITAS/KITAP/PASPOR.

Telepon Rumah :

Alamat Kantor :

Alamat korespondensi (wajib diisi)  : Rumah Kantor

Alamat Rumah :

E-mail **) :

kode area
Telepon Kantor  :

Handphone :
kode area

Kota : Kode Pos :

Rt/Rw :

Kelurahan :

Kompleks :

Jalan :

Blok/Gang :

Kota : Kode Pos :

Rt/Rw :

Kelurahan :

Kompleks :

Jalan :

Blok/Gang :

Nama Pemegang Polis      :

Nomor Polis :

Tempat/Tanggal lahir      :
Tanggal TahunBulan

No.KTP/SIM/Paspor *)     :

Ditandatangani di  :

Tanggal Bulan Tahun


