Profil PT ASTRA AVIVA LIFE

Kami ada, agar Anda dapat mencintai hidup.
Menikmati hari ini, berani bermimpi dan
mewujudkannya

PT ASTRA AVIVA LIFE atau Astra Life powered by AVIVA merupakan perusahaan
penyedia asuransi jiwa yang menyatukan dua keunggulan. PT Astra International, Tbk,
yang memiliki pemahaman yang mendalam terhadap pasar Indonesia “Indonesia at
Heart” dan AVIVA International Holdings Limited, perusahaan penyedia asuransi dari
Inggris yang membawa keahlian kelas dunia.
Kami menyatukan pengalaman dan keahlian menjadi satu dengan membawa para ahli di
bidangnya.

ASTRA
Sejak tahun 1957
Lebih dari 180 anak perusahaan & 200.000 karyawan
Salah satu perusahaan terbesar di Indonesia dengan kapitalisasi pasar sebesar IDR
295 triliun
(YTD 16 Januari 2014)*

AVIVA
Salah satu perusahaan penyedia asuransi terbesar di Inggris
Lebih dari 300 tahun pengalaman di 16 negara

Sinatra PerisaiKu
Perlindungan Jiwa yang Mudah
dengan Premi Terjangkau

Produk ini bisa didapatkan di cabang FIF Group
* Sumber: www.astra.co.id

Kewajiban Peserta Asuransi

Tentang Produk
Sinatra PerisaiKu merupakan produk Asuransi Jiwa Kumpulan Mikro dari PT ASTRA AVIVA
LIFE (Astra Life) bagi Peserta Asuransi dengan Kepesertaan 1 tahun, dalam mata uang
Rupiah. Premi yang dibayarkan memberikan manfaat perlindungan (proteksi) berupa
Manfaat seperti yang tercantum dalam brosur ini, selama Kepesertaan masih aktif.
Brosur ini merupakan penjelasan singkat tentang produk Asuransi Sinatra PerisaiKu dan
bukan merupakan bagian dari Kepesertaan.

Memberikan informasi dengan jujur, lengkap dan benar
serta memahami dokumen sebelum ditandatangani

Produk Asuransi ini telah tercatat pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Rp

Premi
Premi Tahunan

Premi 6 Bulan

Rp 50.000,-

Rp 27.500,-

(lima puluh ribu rupiah)

(dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)

Premi termasuk biaya komisi, biaya pemasaran, dan biaya lainnya.

Manfaat
Meninggal Dunia atau Cacat Total dan Tetap akibat
kecelakaan dalam Masa Kepesertaan*
Astra Life akan membayarkan Santunan sebesar Rp 24.000.000,(dua puluh empat juta rupiah) secara sekaligus kepada Penerima
Manfaat
*dalam kurun waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak terjadinya
kecelakaan

Persyaratan dan Tata Cara
Bagaimana cara mengajukan kepesertaan?
Pastikan Peserta Asuransi berusia 18 (delapan belas)
sampai dengan 64 tahun (enam puluh empat) tahun
(ulang tahun terdekat)
Melengkapi dokumen yang diperlukan :
Surat Permintaan Asuransi Kumpulan (SPAK) yang telah diisi
dengan benar dan lengkap oleh calon Peserta Asuransi
Fotokopi kartu identitas calon Peserta Asuransi yang masih
berlaku
Bukti Pembayaran Premi
Dokumen-dokumen lain yang Kami perlukan sebagai syarat
penerbitan Kepesertaan

Seleksi Risiko produk ini adalah Seleksi Risiko dengan
jaminan diterima (Guaranteed Acceptance)

Membayar Premi tepat waktu sebelum jatuh tempo secara
berkala untuk cara bayar enam bulanan untuk memastikan
Kepesertaan tetap aktif

Informasi dan Prosedur Klaim Sinatra PerisaiKu
Klaim dibayarkan oleh Astra Life kepada Penerima Manfaat Melalui Pemegang Polis,
sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kepesertaan
Penerima Manfaat dapat menghubungi Pemegang Polis dengan menyerahkan
dokumen klaim yang telah diisi dengan jujur, lengkap dan benar, dalam kurun waktu
90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal Peserta Asuransi mengalami
meninggal dunia atau Cacat Total dan Tetap akibat Kecelakaan untuk diteruskan
kepada Astra Life
Setiap biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan dan menyerahkan dokumen klaim
ditanggung oleh Peserta Asuransi dan/atau Penerima Manfaat
Dalam hal Astra Life bermaksud melakukan perubahan terhadap ketentuan atas
produk asuransi ini, termasuk namun tidak terbatas pada ketentuan mengenai
manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan Polis, maka Astra Life akan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis terlebih dahulu kepada Pemegang Polis dan untuk
disampaikan kepada Peserta Asuransi (jika terkait Kepesertaan) selambat-lambatnya
30 (tiga puluh) hari kerja sebelum perubahan tersebut berlaku efektif
Informasi lebih lanjut mengenai produk Asuransi ini dapat menghubungi Astra Life

Catatan Penting Untuk Diperhatikan
Calon nasabah asuransi wajib membaca dan memahami manfaat produk asuransi
sebelum memutuskan untuk membeli polis asuransi.
Brosur ini hanya menggabarkan informasi secara umum dan bukan merupakan
kontrak ataupun jaminan yang diberikan oleh PT ASTRA AVIVA LIFE
Ketentuan lebih lanjut tercantum dalam ketentuan polis
PT ASTRA AVIVA LIFE terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Pusat Informasi, Keluhan, dan Pelayanan Polis Induk
PT ASTRA AVIVA LIFE
Pondok Indah Oﬃce Tower 3, Lantai 1
Jl. Sultan Iskandar Muda Kav. V - TA
Pondok Indah, Jakarta Selatan 12310
E-mail : hello@astralife.co.id
www.astralife.co.id

