
Kasus 1 - Kebakaran rumah 
yang menewaskan Tertanggung

Tanggapan Chubb di Indonesia untuk Klaim yang Timbul 
dari Kecelakaan Pada Tahun 2020
Semua mata tertuju pada COVID-19 sejak World Health Organization menyatakannya sebagai pandemi pada 11 Maret 2020. 
Sementara virus menjadi pusat perhatian pada tahun 2020, kita tetap perlu menjaga diri dari risiko lain seperti kecelakaan 
dan bencana alam karena membahayakan nyawa. Asuransi umum Chubb di Indonesia terus menerima klaim atas kematian 
akibat kecelakaan, hingga santunan biaya pengobatan akibat kecelakaan di tahun 2020. Pertanggungan ini adalah manfaat 
umum dari asuransi kecelakaan diri yang dibeli oleh:

Berikut ini adalah beberapa klaim yang dibayarkan oleh Chubb untuk asuransi kecelakaan diri di tahun 2020.
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Chubb membayar klaim 
setelah dokumen klaim 
dilengkapi sehingga keluarga 
yang ditinggalkan akan memiliki 
sumber keuangan yang cukup.

Ahli waris dari Tertanggung 
mengajukan klaim untuk kematian 
akibat kecelakaan pada tanggal 
21 Agustus 2020.
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Kebakaran yang melanda sebuah rumah 
menewaskan Tertanggung bersama suaminya.



Kasus 2 - Tabrak lari
Tertanggung mengalami cedera robek 
pada kaki setelah menjadi korban tabrak 
lari sepeda motor saat menyeberangi 
jalan raya.

Chubb membayar klaim dengan 
segera sehingga Tertanggung 
bisa pulih dengan tenang.

Mengajukan klaim untuk 
santunan biaya pengobatan 
akibat kecelakaan lalu lintas 
pada tanggal 21 Desember 2020.
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Chubb membayar klaim 
dalam tempo waktu yang 
singkat.

Mengajukan klaim untuk 
santunan biaya pengobatan 
akibat kecelakaan pada 
tanggal 20 November 2020.
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Kasus 3 - Terpeleset 
di lantai yang licin
Tertanggung mengalami cedera 
robek di kepalanya setelah 
terpeleset karena menginjak
lantai yang licin karena hujan.



Kasus 4 - Jatuh dari tangga bus saat berada di luar negeri
Tertanggung mengalami cedera patah tulang di pahanya setelah terjatuh dari 
tangga bus ketika berada di luar negeri.
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Mengajukan klaim untuk biaya 
pengobatan akibat kecelakaan 
secara cashless pada tanggal 
26 Maret 2020.

Chubb membayar klaim biaya 
pengobatan ke Rumah Sakit 
di luar negeri sehingga Tertanggung 
tidak perlu menanggung biaya 
pengobatannya terlebih dulu, dan 
bisa fokus pada pemulihannya.
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