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Keluhan dan Pelayanan 
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Fotokopi kartu identitas Tertanggung dan Pemegang Polis. 

c. Dokuman asli (atau salinan yang dilegalisir) resume medis yang

ditandatangani oleh dokter, jika Tertanggung menjalani perawatan di

rumah sakit.

d. Dokumen asli (atau salinan yang dilegalisir) surat keterangan mengenai

diagnosa awal Penyakit Tropis yang memuat mengenai Kriteria Medis

dari Dokter yang merawat.

e. Dokumen asli (atau salinan yang dilegalisir) seluruh basil pemeriksaan

penunjang diagnostik (laboratorium, radiologi, dan lain-lain).

f. Dokumen lain yang dibutuhkan oleh Penanggung sehubungan dengan

klaim a dia"ukan.
Chubb Life Care 

PT Chubb Life Insurance Indonesia 
Chubb Square, Lt. 5 JI. M.H. Thamrin No. 10, Jakarta 10230 

Waktu Operasional: Senin - Jumat 
Tel : ( +62 21) 2356 8887 
WA : 081584814087 
Hotline : 14087 
Email : ChubbCare.ID@chubb.com 
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1. Penanggung berhak menerima, meminta pemeriksaan kesehatan atau menolak aplikasi asuransi berdasarkan
keputusan underwriting Penanggung. Keputusan klaim sepenuhnya akan menjadi keputusan Penanggung
dengan mengikuti ketentuan yang tercantum pada Ketentuan Umum, Ketentuan Tambahan, Ketentuan Khusus,
Perubahan Polis dan ketentuan lainnya (bila ada) dari produk Asuransi Siaga Tropis.

2. Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini merupakan penjelasan singkat dari produk Asuransi Jiwa
Asuransi Siaga Tropis dan bukan merupakan bagian dari Polis. Ketentuan lengkap mengenai produk ini, dapat
anda pelajari pada Polis yang diterbitkan oleh Penanggung dan/atau Ringkasan Informasi Produk dan Layanan
Umum produk pada www.chubb.com/id.

3. PT Chubb Life Insurance Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan produk
Asuransi Simra Tropis ini telah mendapat otorisasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) .
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Chubb merupakan perusahaan property and casualty insurance yang diperdagangkan secara publik di dunia. Dengan 
jangkauan operasional yang tersebar di 54 negara dan teritorial, Chubb menyediakan asuransi properti & kerugian 
baik komersial maupun individual, asuransi kesehatan dan kecelakaan individu, reasuransi dan asuransi jiwa bagi 
beragam kelompok nasabah. Sebagai perusahaan underwriting, kami memberikan penilaian, asurnsi dan mengelola 
risiko dengan wawasan informasi yang luas serta disiplin. Kami melayani dan membayarkan klaim Anda secara tepat 
dan cepat. Perusahaan juga dikenal melalui berbagai penawaran produk dan layanan, kemampuan distribusi yang 
luas, kekuatan keuangan yang baik serta operasional secara lokal di berbagai belahan dunia. Chubb Limited, 
perusahaan induk dari Chubb Group, terdaftar di New York Stock Exchange (NYSE: CB) dan merupakan bagian dari 
S&P 500 index. Chubb memiliki kantor eksekutif di Zurich, New York, London, Paris dan beberapa lokasi lainnya, 
serta mempekerjakan sekitar 34.000 karyawan yang tersebar di seluruh dunia. 

Chubb Life adalah divisi asuransi jiwa internasional dari Chubb. Di wilayah Asia, Chubb Life beroperasi di Hong Kong 
SAR, Indonesia, Korea, Myanmar, Taiwan, Thailand, Vietnam, dan perusahaan gabungan di Cina. Chubb Life 
memulai operasi bisnisnya di Indonesia pada tahun 2009 dengan melakukan akuisisi PT Asuransi Jiwa Bumi Arta 
Reksatama, perusahaan asuransi yang berdiri tahun 1985. Chubb Life di Indonesia telah hadir selama lebih dari 30 
tahun. Untuk memenuhi kebutuhan perlindungan dan keamanan nansial dari beragam nasabahnya, Chubb Life di 
Indonesia (PT Chubb Life Insurance Indonesia) menawarkan variasi produk perlindungan asuransi jiwa dan 
asuransi kesehatan melalui agen, insurance specialist, pialang asuransi, bank, direct marketing dan telemarketing. 

Untuk informasi tambahan, silakan kuniumzi: chubb.com/id 
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