Tanggapan Chubb 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. Perusahaan-perusahaan grup Chubb di seluruh Asia Pasiﬁk terus menerima klaim
atas kematian karena kecelakaan, cacat sementara dan permanen, penggantian pemasukan dan cedera diri pada tahun 2020.
Pertanggungan ini adalah manfaat umum dari asuransi kecelakaan diri yang dibeli oleh:
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Pemberi kerja untuk
karyawan mereka

Platform bisnis bersama
(shared economy platform)
untuk mitra bisnisnya
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Individu untuk diri
mereka sendiri dan/atau
keluarga mereka

Berikut ini adalah beberapa klaim yang dibayarkan oleh Chubb untuk asuransi kecelakaan diri di tahun 2020.

Australia - Kasus 1
Seorang pengendara pengiriman
mengalami retak jari tangan saat
mengantarkan makanan dengan
sepedanya kepada pelanggan.
Dia tidak bisa bekerja selama
sebulan.

Mengajukan klaim untuk cacat
total sementara dan retak tulang
pada tanggal 23 September 2020.
SEPT

23

Chubb membayar klaim
dengan segera sehingga
dia bisa pulih tanpa ada
rasa khawatir.

Hong Kong SAR – Kasus 2
Ketika beberapa pembatasan aktivitas disudahi,
tertanggung kembali bekerja. Dia menderita
jatuh dalam perjalanan kembali ke kantor
setelah makan siang.

Mengajukan klaim untuk
cedera diri pada tanggal
5 Juli 2020.

Chubb membayar klaim
dalam tempo waktu
yang singkat.

JULY
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Malaysia - Kasus 3
Tertanggung mengalami cedera kaki
yang parah setelah terluka oleh mesin
pengangkat barang di tempat kerja.

Mengajukan klaim
untuk cacat permanen
pada tanggal 6 Mei 2020.

MAY
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Chubb membayar klaim
setelah menerima
dokumentasi medis dan
formulir klaim.

Singapura – Kasus 4
Tertanggung terluka di bahu dan lengan
bagian atasnya saat terpeleset dan jatuh
di rumah. Dia diberi sembilan hari cuti
rawat inap.

Mengajukan klaim untuk
penggantian pemasukan
pada tanggal 8 Januari 2020.

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

JAN
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Taiwan – Kasus 5
Tertanggung tewas secara tragis
dalam kecelakaan lalu lintas saat
mengendarai sepeda motor
di jalan raya.

Ayah dari tertanggung
mengajukan klaim untuk
kematian karena kecelakaan
pada tanggal 11 Juni 2020.
JUNE
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Chubb membayar klaim
tepat waktu sehingga
keluarga yang ditinggalkan
akan memiliki sumber keuangan
yang cukup.

