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Permohonan Pertanggungan Pihak yang bermaksud mengajukan asuransi jiwa wajib mengisi, menandatangani 

dan melengkapi Proposal Pengajuan Asuransi Jiwa (PPAJ) beserta dokumen 

pendukung yang diperlukan secara lengkap dan benar, kemudian 

menyampaikannya kepada Penanggung. 

Calon Pemegang Polis dan calon Tertanggung mempunyai kewajiban untuk 

menyediakan informasi dan/atau data sesuai dengan kondisi sesungguhnya. 

Apabila Penanggung mengetahui adanya informasi dan/atau data yang tidak sesuai 

dengan kondisi sesungguhnyamaka Penanggung memiliki hak untuk membatalkan 

pertanggungan. 

Masa Uji Masa Uji adalah masa 2 (dua) tahun sejak Tanggal Mulai Pertanggungan atau tanggal 

Pemulihan Polis (mana yang terakhir), di mana Penanggung memiliki hak untuk 

mempertanyakan dan/atau menyelidiki informasi yang diberikan Tertanggung 

dalam PP AJ serta keterangan lainnya sehubungan dengan pertanggungan ini. 

Masa Tunggu Periode 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak Tanggal Mulai Pertanggungan 

Asuransi Tambahan ini atau tanggal Pemulihan Polis Asuransi Tambahan ini, mana 

yang terakhir, dimana Tertanggung belum berhak atas Manfaat Penyakit Kritis, 

kecuali Penyakit Kritis tersebut disebabkan oleh Kecelakaan. 

Ketentuan Lain - lain 1. Asuransi Tambahan ini merupakan produk tahunan, sehingga berlakunya

Asuransi Tambahan secara otomatis diperpanjang untuk masa 1 (satu) tahun

berikutnya, kecuali Pemegang Polis menghentikan Asuransi Tambahan ini

dengan pemberitahuan kepada Perusahaan sebelum Tanggal Ulang Tahun Polis.

2. Biaya Asuransi Tambahan ini berlaku untuk 1 (satu) tahun Polis dan dapat

berubah oada Tammal Ulan!! Tahun Polis berikutnva.
Klaim Dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak tanggal pertama kali 

Tertanggung didiagnosa menderita Penyakit Kritis, Pemegang Polis wajib 

menyerahkan kepada Penanggung dokumen klaim sebagai berikut: 

Keluhan dan Pelayanan 

-�If': r. IL 

a. Formulir asli, terdiri dari:

i. Formulir Pengajuan Klaim yang dilengkapi dan ditanda tangani oleh Pemegang

Polis;dan

ii. Formulir Keterangan Kesehatan Klaim yang dilengkapi oleh dokter.

b. 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 Kritis dari dokter yang merawat.

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

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

f. Dokumen asli (atau salinan yang dilegalisir) surat berita acara dari Kepolisian

dalam hal Penvakit Kritis disebabkan oleh Kecelakaan.
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 
www.chubb.com/id. 

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 Early Dread Disease Care.

2. Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini merupakan penjelasan singkat dari produk Asuransi Jiwa
Asuransi Early Dread Disease Care 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 Earlv Dread Disease Care ini telah mendaoat otorisasi dari Otoritas Jasa Keuan!!an (OJK).

PT Chubb Life Insurance Indonesia berizin dan diawasi oleh O toritasJasa Keuangan (OJK) 01 Desember 2022 




