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Asuransi 
Pengangkutan

Fine Art, Jewellery and 
Collection Insurance

Saat berbicara tentang barang-barang 
berharga seperti karya seni, para 
nasabah mencari mitra asuransi 
tepercaya yang piawai di ranah dalam 
negeri serta memiliki dukungan layanan 
di seluruh dunia. 

Pengalaman Chubb terkait karya seni 
telah berjalan selama lebih dari 60 
tahun dan koneksi kami di industri seni 
menunjukkan bahwa klaim-klaim yang 
diterima ditangani secara profesional 
dan penuh kerahasiaan oleh tim klaim 
yang unggul. 

Itulah sebabnya Chubb adalah salah satu 
penyedia asuransi karya seni yang 
cukup dikenal. Chubb menyediakan 
perlindungan bagi sejumlah besar 
museum, koleksi nasional dan 
universitas. 

Perlindungan asuransi yang kami 
sediakan untuk barang-barang koleksi 
sama sangat beragam sama halnya 
seperti keragaman kolektor yang 
menjadi klien kami dan mencakup 
barang-barang antik, seni rupa, buku, 
wine bermutu tinggi, perhiasan, medali, 
serta barang koleksi lainnya.

Produk Fine Art, Jewellery and   
Collection Insurance kami yang  
komprehensif meliputi:

• Lokasi-lokasi tambahan dan akuisisi-
akuisisi baru

•  Perlindungan yang luas untuk 
kehilangan atau kerusakan fisik di 
lokasi dan selama perjalanan

•  Kebakaran, banjir, pencurian, 
kerusakan yang tidak disengaja, dan 
perlindungan selama perjalanan di 
seluruh dunia

•  Perluasan yang disesuaikan menurut 
kebutuhan untuk reparasi dan 
restorasi, bencana alam dan 
terorisme

Keunggulan Utama Polis

•  Perlindungan di seluruh dunia
•  Kerugian akibat turunnya harga jual 

setelah suatu klaim
•  Dapat mengakomodasi hingga  

Dolar AS 250 juta
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Program Multinasional

Di Chubb, kami memahami bahwa 
organisasi-organisasi berukuran besar 
dan multinasional kini menghadapi 
berbagai tantangan yang datang dari 
risiko-risiko yang rumit dan terkoneksi 
satu dengan yang lainnya. Selama tiga 
dekade kami telah menyediakan solusi-
solusi asuransi yang terkoordinasi 
secara global namun tetap fleksibel 
untuk memenuhi kebutuhan lokal bagi 
organisasi-organisasi berukuran besar 
serta pialang asuransi mereka. Secara 
eksklusif divisi Global Account kami 
menitikberatkan keahlian underwriting, 
layanan, serta klaim yang kami miliki di 
seluruh dunia, untuk organisasi-
organisasi berukuran besar yang 
menghadapi risiko-risiko yang rumit 
dengan:
•  Menyediakan pendekatan 

komprehensif bagi kebutuhan Anda 
akan asuransi yang menyeluruh

•  Didukung oleh kekuatan jaringan 
Chubb di seluruh dunia, sehingga 
memudahkan Anda untuk 
mendapatkan bantuan yang 
dibutuhkan

•  Menyediakan rangkaian produk yang 
beragam dan mendunia (tunduk 
pada persyaratan lisensi dan 
pembatasan sanksi) serta keahlian 
yang mendalam terkait risiko-risiko 
yang rumit dan tengah marak terjadi

•  Menyederhanakan program 
pengelolaan yang Anda terapkan

•  Mengamati persoalan-persoalan 
kepatuhan hukum dan peraturan di 
seluruh dunia

Keuntungan Bermitra dengan Kami

•  Solusi-solusi manajemen risiko yang 
disesuaikan menurut kebutuhan

•  Underwriter yang berpengalaman di 
bidang Pengangkutan

•  Unggul secara global dan regional 
dalam bidang karya seni & specie

•  Limit polis yang tinggi
•  Menitikberatkan pada hubungan 

kemitraan jangka panjang dengan 
klien

•  Program-program multinasional 
yang dirancang sesuai kebutuhan

•  Jaringan tenaga ahli klaim di seluruh 
dunia

Tentang Chubb di Indonesia

Beroperasi di 54 negara dan wilayah, 
Chubb menyediakan asuransi properti 
dan tanggung gugat komersial serta 
individu, asuransi kecelakaan diri dan 
asuransi kesehatan tambahan, 
reasuransi dan asuransi jiwa bagi 
beragam kelompok nasabah. Sebagai 
perusahaan underwriting, kami menilai, 
memperhitungkan dan mengelola risiko 
dengan kedisplinan dan pengetahuan 
yang mendalam. Kami melayani dan 
membayar klaim secara adil. 
Perusahaan ini juga dikenal karena 
penawaran produk dan layanannya 
yang luas, kemampuan distribusi yang 
luas, kekuatan keuangan yang luar biasa 
serta perusahaan lokal yang terdapat di 
seluruh dunia. Perusahaan induknya, 
Chubb Limited, terdaftar di Bursa Efek 
New York (NYSE: CB) dan merupakan 
komponen indeks S&P 500. Chubb 
memiliki kantor eksekutif di Zurich, 
New York, London, Paris dan lokasi-
lokasi lainnya, serta mempekerjakan 
lebih dari 30.000 orang di seluruh 
dunia.

Chubb memiliki tiga perusahaan 
asuransi di Indonesia: asuransi umum, 
asuransi jiwa dan asuransi umum 
syariah. Perusahaan asuransi umumnya 
(PT Chubb General Insurance 
Indonesia) menyediakan berbagai solusi 
asuransi umum yang komprehensif 
untuk individu, keluarga dan bisnis, 
baik besar maupun kecil. Dengan 
jaringan kantor di berbagai lokasi 
strategis, perusahaan ini menawarkan 
produk dan layanannya melalui 
berbagai saluran distribusi, termasuk 
bank, perusahaan pembiayaan, pialang 
asuransi dan agen. Penawaran asuransi 
umumnya dilengkapi dengan berbagai 
produk asuransi umum syariah yang 
ditawarkan melalui anak 
perusahaannya, PT Asuransi Chubb 
Syariah Indonesia (Chubb Syariah), 
serta penawaran produk asuransi jiwa 
melalui afiliasinya, PT Chubb Life 
Insurance Indonesia (Chubb Life). 

Hubungi Kami

PT Chubb General Insurance 
Indonesia   
Chubb Square, Lantai 6   
Jl. M.H. Thamrin No. 10  
Jakarta 10230, Indonesia   
T: +62 (21) 2949 8500   
F: +62 (21) 2949 8511   
E: contact.id@chubb.com 

www.chubb.com/id   
Hotline 24 jam 1500 257
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