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KATA PENGANTAR 
 
 

Selamat bergabung menjadi Pemegang Polis simas sehat income. 
 
Buku Polis ini kami berikan sebagai pedoman atau acuan yang menerangkan secara terperinci mengenai isi Polis, 
Syarat-syarat dan Ketentuan penting dari Polis simas sehat income. Buku Polis ini merupakan bagian dari kontrak 
Asuransi yang tidak dapat dipisahkan dengan Ikhtisar Polis & SimasCard (kartu diskon) Anda. Buku Polis ini hanya 
diberikan satu kali saja pada saat penerbitan Polis (Polis diperpanjang secara otomatis) dan tidak akan diberikan pada 
saat perpanjangan Polis. 
 
Harap Buku Polis ini disimpan ditempat yang aman dan berikanlah penjelasan kepada keluarga yang diikutsertakan 
sebagai Tertanggung Polis simas sehat income. 
 
Kami memberikan waktu selama 15 (lima belas) hari dari saat penerimaan Polis Anda untuk mempelajari semua 
Syarat-syarat dan Ketentuan yang tercantum didalamnya. Apabila Buku Polis ini hilang, Anda dapat men-download 
soft file Polis melalui www.simassehat.com. 
 
Untuk keterangan lebih lanjut silahkan menghubungi : 
24 Hour Customer Care (021) 2356 7888 atau (021) 5050 7888 
Email : cs_simassehat@sinarmas.co.id 
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SEKILAS MENGENAI PT. ASURANSI SINAR MAS 
 
 

PT. Asuransi Sinar Mas yang didirikan pada tanggal 27 Mei 1985 adalah Perusahaan dibawah kelompok usaha Sinar 
Mas yang bergerak di bidang Asuransi Umum dan merupakan salah satu Perusahaan Asuransi Umum terbesar di 
Indonesia. Dalam menjalankan usahanya PT. Asuransi Sinar Mas didukung oleh Perusahaan Asuransi dan Reasuransi 
dalam dan luar negeri. 
 
Memberikan pelayanan yang terbaik dengan focus pada kepuasan Nasabah merupakan komitmen PT. Asuransi Sinar 
Mas. Berbagai produk asuransi disediakan bagi Nasabah korporasi maupun individu, seperti Asuransi Kebakaran, 
Asuransi Kendaraan Bermotor, Asuransi Kesehatan, Asuransi Pengangkutan, Asuransi Kecelakaan Diri, Asuransi 
Rekayasa, Asuransi Penjaminan dan sebagainya. 
 
Untuk memenuhi kebutuhan Nasabah akan Asuransi, PT. Asuransi Sinar Mas telah membuka Kantor Cabang dan 
Pemasaran yang tersebar di seluruh Indonesia. Berbagai fasilitas dan kemudahan juga selalu dikembangkan dan 
disediakan bagi para Nasabah, diantaranya penerbitan Polis secara elektronik (e-polis), pembayaran premi secara 
online, atau melalui virtual account, fasilitas pelaporan klaim via telepon, email, website maupun faks dan juga fasilitas 
kartu diskon SimasCard. 
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TANYA JAWAB 
simas sehat income 

 
 
1. Bagaimana cara mendaftar simas sehat income? 

Terdapat beberapa pilihan untuk mendaftar : 
- Isi Formulir Aplikasi Asuransi melalui www.simasssehat.com 
- Hubungi Call Center (021) 5050 9999 
- Isi Formulir Aplikasi Asuransi yang tersedia dan kirim mempergunakan amplop balasan atau faks ke (021) 

392 6534 
 

2. Bagaimana cara pembayaran premi simas sehat income? 
Pembayaran dapat melalui Debet Kartu Kredit Visa/MasterCard atau transfer melalui Rekening Virtual Account 
Bank Sinarmas. 
 

3. Kapan Pertanggungan simas sehat income mulai berlaku? 
Setelah Formulir Aplikasi Asuransi simas sehat income diisi dan premi telah diterima oleh Asuransi Sinar Mas. 
 

4. Siapa saja yang berhak mengikuti program simas sehat income? 
Semua orang dewasa dengan usia sampai dengan 59 tahun dan dapat diperpanjang sampai dengan usia dibawah 65 
tahun, serta anak-anak mulai dari 6 bulan tetapi dibawah 21 tahun atau 23 tahun dengan syarat masih berstatus 
pelajar dan belum menikah/bekerja. 
 

5. Berapa lama masa pertanggungan simas sehat income? 
Pertanggungan akan tetap berlaku selama Anda masih membayar premi secara teratur sampai dengan usia dibawah 
65 tahun. 
 

6. Apakah ada masa tunggu sebelum Saya dapat menikmati pertanggungan asuransi kesehatan simas sehat income? 
Ya, simas sehat income mengecualikan penyakit yang timbul/terjadi selama : 
- 30 hari pertama sejak tanggal efektif Polis kecuali yang disebabkan oleh kecelakaan 
- 12 bulan pertama sejak tanggal efektif Polis yaitu penyakit yang secara medis dinyatakan bersifat kronis 

(meskipun tidak disadari sebelumnya) dan baru dapat dijamin jika terjadi setelah 12 bulan dari tanggal efektif 
Polis. 
 

7. Bagaimana cara mengetahui status Polis Saya? 
Untuk memeriksa status Polis dapat dilakukan melalui fasilitas cek status Polis di 
www.sinarmas.co.id/policyvalidity. 
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SYARAT-SYARAT UMUM POLIS 
simas  sehat  income 

 
PT ASURANSI  SINAR  MAS  

(Selanjutnya  disebut  sebagai  Penanggung) 
 

Dengan ini setuju untuk mengasuransikan Peserta/Tertanggung yang namanya tercantum dalam Formulir Aplikasi 
Asuransi yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Polis, atas dasar pembayaran premi dan sejauh tunduk 
pada Ketentuan Umum, Definisi, Syarat-syarat, Pengecualian dan Kartu Polis Asuransi yang terlampir pada Polis 
bahwa jika Peserta yang diasuransikan, dirawat-inap di Rumah Sakit, sebagai akibat dari cedera karena kecelakaan 
atau penyakit, maka Penanggung akan membayar jaminan yang tercantum dalam tabel Jaminan Polis dalam Ikhtisar 
Polis sesuai Plan yang dipilih sampai batas maksimum masing-masing Jaminan. 
 
 

Pasal 1 
D E F I N I S I 

 
1. "Ikhtisar Polis" berarti Ikhtisar Polis yang terlampir dan merupakan bagian dari Polis ini. 
2. "Program" berarti Program simas sehat income. 
3. "Orang-orang Yang Memenuhi Syarat" berarti Pemegang Polis dan anggota keluarganya yang memenuhi 

syarat yang  berusia 59 (lima puluh sembilan) tahun untuk kepesertaan awal atau dibawah (enam puluh lima) 
tahun untuk kepesertaan lanjutan, pada saat Tanggal Berlakunya Polis ini dan telah membayar premi. 

4. "Pemegang Polis" berarti seseorang atau sebuah lembaga/badan kepada siapa Polis telah diterbitkan berkenaan 
dengan jaminan atas orang-orang yang secara khusus dinyatakan sebagai orang-orang yang diasuransikan dalam 
Polis.  

5. "Anggota Keluarga yang Memenuhi Syarat" berarti Isteri/Suami yang sah dari Pemegang Polis yang berusia 
59 (lima puluh sembilan) tahun untuk kepesertaan awal atau dibawah 65 (enam puluh lima) tahun untuk 
kepesertaan lanjutan, dan semua anak yang belum menikah yang ditanggung secara sah (termasuk anak tiri dan 
anak angkat sah) dari Pemegang Polis yang berusia lebih dari 6 (enam) bulan tetapi dibawah umur 21 (dua puluh 
satu) tahun atau 23 (dua puluh tiga) tahun apabila sebagai pelajar/mahasiswa penuh pada sebuah sekolah, 
perguruan tinggi atau universitas yang diakui, pada saat Tanggal Berlakunya Polis ini. 

6. "Tanggal Berlakunya Polis" berarti tanggal pada saat Polis ini mulai berlaku sesuai yang tercantum dalam butir 
5 dari Ikhtisar Polis. 

7. "Tertanggung" berarti Orang-orang Yang Memenuhi Syarat sesuai yang tercantum dalam butir 7 dari Ikhtisar 
Polis atau perubahan, perbaikannya yang disahkan. 

8. “Ahli Waris" berarti  adalah mereka yang berhak atas pembayaran Jumlah Uang Pertanggungan oleh 
Penanggung dalam hal Tertanggung meninggal dunia akibat suatu kecelakaan dan yang nama serta hubungannya 
dengan Tertanggung tercantum jelas dalam Polis ini. 

9. "Hari Perawatan Rumah Sakit" berarti setiap hari seorang Tertanggung dirawat menginap di Rumah Sakit.    
10. "Kecelakaan" berarti semua kejadian yang bersifat tiba-tiba, tidak terduga sebelumnya berasal dari luar diri 

Tertanggung, ada unsur kekerasan dan penyebabnya dapat dilihat, tidak dikehendaki dan tidak ada unsur-unsur 
kesengajaan dalam peristiwa itu  yang secara langsung merupakan satu-satunya penyebab dari Cedera yang 
diderita oleh Tertanggung. 

10.1. Dianggap sebagai suatu kecelakaan: 
10.1.1. Keracunan dalam bentuk yang mendadak karena masuknya gas dan/atau uap yang mengandung 

racun ke dalam tubuh dengan pengecualian keracunan yang diakibatkan oleh Tertanggung 
menggunakan dengan  sengaja obat-obat bius atau zat-zat lain yang dapat menimbulkan akibat-
akibat yang merusak tubuh dan juga dengan sengaja mempergunakan obat-obatan dalam arti kata 
yang seluas-luasnya. 

10.1.2.  Penularan karena masuknya zat-zat yang mengandung kuman-kuman penyakit sebagai akibat dari 
terjatuhnya Tertanggung ke dalam air atau ke dalam zat cair atau pada zat padat lainnya dengan 
tidak sengaja. 

10.1.3.  Akibat malapetaka yang datang secara mendadak dari luar, seperti : kapal karam, pendaratan 
darurat, keruntuhan, tabrakan kendaraan bermotor. 

10.2. Juga dianggap sebagai kecelakaan : 
10.2.1.  Bila Tertanggung tanpa adanya unsur-unsur kesalahan pada dirinya bagaimanapun bentuk dan 

sifatnya, menderita cacat jasmani atau meninggal sebagai akibat tindakan penganiayaan atau 
penyerangan yang dilakukan oleh pihak lain. 

 Ketentuan ini tidak berlaku sehingga Penanggung tidak berkewajiban membayar ganti  rugi  atas 
akibat-akibat itu, apabila penganiayaan dan/atau penyerangan itu: 
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• Dilakukan oleh pihak/mereka yang secara langsung atau tidak langsung mempunyai kepentingan 
dalam pertanggungan ini. 

• Dilakukan oleh pihak lain berhubung adanya unsur-unsur kesalahan pada diri Tertanggung, 
bagaimanapun bentuk dan sifatnya kesalahan itu sehingga kesalahan itu menjadi sebab  dari 
timbulnya penganiayaan atau penyerangan tersebut. 

10.2.2. Masuknya kuman-kuman penyakit secara segera atau kemudian ke dalam luka yang diakibatkan 
oleh suatu kecelakaan dengan ketentuan bahwa sifat dan letak dari pada luka itu dapat ditentukan 
secara ilmu  kedokteran. 

10.2.3.  Tambah payahnya keadaan sebagai akibat dari pengobatan yang dilakukan oleh atau atas perintah         
seorang Dokter dan bukan karena inisiatif Tertanggung atau orang-orang yang berkepentingan 
dalam pertanggungan ini. 

11. "Tanggal Berlakunya Asuransi" berarti hari, bulan dan tahun berlakunya asuransi bagi masing-masing orang 
Tertanggung seperti yang tercantum di dalam butir 7 dari Ikhtisar Polis. Asuransi dibawah Polis ini akan dimulai 
pada pukul 12.01 Waktu Indonesia Bagian Barat (WIB) pada tanggal-tanggal berlakunya asuransi bagi masing-
masing orang Tertanggung.  

12. "Tanggal Hari Jadi" berarti tanggal hari jadi (ulang tahun) dari Tanggal Berlakunya Asuransi seperti yang 
tercantum dalam butir 4 dari Ikhtisar Polis. 

13. "Santunan Tunai Harian" berarti santunan yang dibayar untuk setiap harinya Tertanggung dirawat menginap di 
Rumah Sakit atas Penyakit atau Cedera yang ditanggung dibawah Polis ini, sejumlah yang tercantum dalam butir 
8 dari Ikhtisar Polis. 

14. "Cedera" berarti kerusakan pada tubuh akibat kecelakaan yang terjadi pada saat yang bersangkutan 
dijamin/ditanggung dibawah Polis ini, kecuali dalam hal seperti yang tercantum dalam Pasal 9 dari Polis ini. 
Cedera tersebut harus, secara langsung dan bukan oleh sebab-sebab yang lain, dan memerlukan perawatan 
menginap di Rumah Sakit yang dijamin oleh Polis ini. 

15. "Sakit" berarti penyakit yang terjadi pada saat Tertanggung dijamin oleh Polis ini, kecuali bila Tertanggung telah 
mendapat perawatan medis atau advis dokter untuk penyakit yang sama dalam masa 12 (dua belas) bulan 
sebelum Tanggal Mulai Berlakunya Polis ini. Sakit atau penyakit tersebut harus, secara langsung dan bukan oleh 
sebab-sebab yang lain, memerlukan perawatan di rumah sakit yang dijamin  oleh Polis ini. 

16. "Penyakit" berarti Kondisi Fisik yang ditandai oleh adanya penyimpangan patologis atau penyimpangan dari 
kondisi kesehatan normal. 

17. "Rumah Sakit" berarti rumah sakit  yang dibangun dan mempunyai izin operasi secara sah sesuai ketentuan 
hukum di negara yang berlaku, serta memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut:   

- Beroperasi khusus dalam bidang kesehatan dan perawatan orang sakit, sakit berat atau orang yang mengalami 
kecelakaan,  atas dasar perawatan menginap.  

- Hanya  menerima  pasien   untuk dirawat menginap di Rumah Sakit atas advis dan dibawah pengawasan 
seorang dokter atau dokter-dokter yang salah seorang diantaranya dapat diajak konsultasi setiap saat (dokter 
jaga);  

- Mempunyai  peralatan dan fasilitas yang terawat dan terorganisir untuk diagnosis, pengobatan dan perawatan 
pasien dan mempunyai  fasilitas untuk operasi besar baik tersedia di dalam rumah sakit tersebut atau di 
tempat-tempat lain yang dikontrol oleh rumah sakit tersebut. 

- Memberikan pelayanan perawatan secara purna-waktu oleh dan di bawah pengawasan satu team jururawat 
yang berijazah dan terdaftar. 

- Dibawah pengawasan seorang dokter (yang mempunyai izin) khusus untuk Rumah Sakit. 
 "Rumah Sakit" tidak termasuk: 

- Lembaga Perawatan Mental; atau lembaga yang tujuan utamanya adalah untuk perawatan jiwa termasuk 
gangguan   ingatan; bagian psychiatri dari Rumah Sakit. 

- Tempat orang-orang yang sudah berumur lanjut, rumah jompo, tempat perawatan orang yang kecanduan 
narkotik atau alkohol. 

- Klinik  kesehatan,  klinik   penyembuhan, suatu bagian dari Rumah Sakit yang dipergunakan khusus sebagai 
tempat bagi pencandu  narkotik, tempat rehabilitasi,  tempat perawatan atau rumah peristirahatan (untuk 
perawatan). 

18. "Perawatan Menginap di Rumah Sakit"  berarti perawatan sebagai pasien menginap di Rumah Sakit  untuk  
periode 8 (delapan)  jam atau lebih untuk perawatan yang secara Medis Diperlukan  atas  penyakit yang dijamin, 
untuk mana Rumah Sakit membebankan biaya Kamar dan Menginap secara penuh, dan pasien dirawat atas 
nasehat/rekomendasi serta dibawah pengawasan dan kehadiran yang teratur dari  dokter.  

19. "Dokter" berarti dokter (termasuk dokter bedah) yang terdaftar, mempunyai izin dan membuka praktek sesuai 
dengan ketentuan hukum yang berlaku di negara yang bersangkutan. Dokter dalam pengertian ini tidak boleh juga 
merupakan/merangkap sebagai seorang Tertanggung yang melakukan klaim (bila Tertanggung adalah juga 
seorang dokter) atau keluarga dari  Tertanggung yang melakukan Klaim, kecuali bila telah disetujui oleh 
Perusahaan. 

20. "Jururawat" berarti seorang jururawat/calon jururawat yang terdaftar sesuai dengan ketentuan hukum yang 
berlaku di negara yang bersangkutan.  
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Pasal  2 
MULAINYA PERTANGGUNGAN 

 
Polis ini mulai berlaku pada pukul 12:01 WIB pada hari, bulan dan tahun yang dinyatakan sebagai Tanggal Efektif 
Polis dalam Ikhtisar Polis. 

 
 

Pasal  3 
KONDISI KESEHATAN YANG SUDAH ADA SEBELUMNYA 

 
1. Kondisi   Kesehatan yang sudah ada  sebelumnya  berarti Penyakit atau cedera baik yang disadari maupun tidak 

disadari atau untuk mana Tertanggung telah mendapat perawatan medis atau nasihat/saran dari seorang dokter 
dalam masa 12 (dua belas) bulan sebelum Tanggal Mulai Berlakunya Asuransi dibawah Polis ini. 

2. Kondisi Kesehatan yang sudah ada sebelumnya  akan dianggap sebagai Penyakit atau Luka yang ditanggung oleh 
Polis ini sesudah  Tertanggung  mendapat pertanggungan selama 12 (dua belas) bulan terus menerus dibawah 
Polis ini. 

 
 

Pasal  4 
PEMBAYARAN PREMI 

 
1. Untuk dapat dimulainya pertanggungan ini, premi harus dibayar terlebih dahulu dan telah diterima oleh 

Penanggung. 
2. Pembayaran premi dilakukan secara otomatis ke nomor rekening Penanggung melalui kartu kredit 

Visa/MasterCard atau transfer ke Rekening Virtual Account Bank Sinar Mas. 
3. Tanggal Jatuh Tempo  Pembayaran Premi :  

3.1  Apabila dibayarkan secara bulanan, maka pembayaran premi akan ditagihkan pada tanggal yang sama tiap 
bulan berikutnya. Bila bulan dimana premi harus dibayar tidak memiliki tanggal yang sama maka premi 
harus dibayar pada hari terakhir dari bulan tersebut. 

3.2  Apabila premi dibayar tahunan, maka pembayaran premi akan ditagihkan pada Tanggal Hari Jadi Polis.  
4. Pembayaran premi baru dianggap lunas apabila Penanggung sudah menerima laporan bahwa premi berhasil 

didebet pada rekening kartu kredit Tertanggung atau diterima pada Rekening Virtual Account. 
5. Apabila pada Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran Premi, premi tersebut belum dibayar, maka Penanggung akan 

melakukan penagihan kembali pada Tanggal Jatuh Tempo  bulan berikutnya untuk premi  bulan sebelumnya dan 
premi bulan berjalan. 

6. Jika Pembayaran Premi belum lunas, maka pertanggungan tidak berlaku untuk sementara sampai premi tersebut 
dibayar lunas. Kerugian yang terjadi pada saat polis tidak berlaku untuk sementara tidak menjadi tanggung jawab 
Penanggung. 

7. Maksimal tunggakan Pembayaran Premi yang dapat ditolerir oleh Penanggung adalah 3 (tiga) bulan premi. 
8. Dasar Pembayaran dan Penyesuaian 

8.1  Pembayaran Premi untuk polis ini (kecuali untuk anak) dilakukan berdasarkan atas kelompok usia yang 
dicapai oleh Tertanggung pada Tanggal Berlakunya Asuransi.  

8.2  Jumlah  Premi  yang  berlaku  bagi  Pemegang  Polis  atau  Istri/Suami  akan  berubah/disesuaikan pada 
Tanggal Hari  Jadi setelah mencapai usia sebagai berikut: 

  17 – 44 tahun 
  45 – 49 tahun 
  50 – 54 tahun 
  55 – 59 tahun 
  60 – 64 tahun 

 
 

Pasal  5 
PERPANJANGAN OTOMATIS 

 
Dengan tidak menyimpang pada syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan pada Pasal 2 “Mulainya Pertanggungan”, 
Pasal 4 “Pembayaran Premi” dan Pasal 7 “Berakhirnya Pertanggungan”, maka pembayaran premi pada saat jatuh 
tempo, secara otomatis akan memperpanjang berlakunya Polis ini, hingga tanggal jatuh tempo premi berikutnya. 
Tidak ada dokumen perpanjangan yang akan dikeluarkan dan Polis yang sudah ada menjadi bukti pertanggungan yang 
sah.           
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Pasal  6 
PENAMBAHAN PESERTA 

 
Pendaftaran kepesertaan atas salah satu Anggota Keluarga Yang Memenuhi Syarat dapat diajukan kepesertaannya 
dengan menyerahkan suatu  permohonan pendaftaran secara tertulis kepada Perusahaan, dengan menyebutkan nama, 
jenis kelamin, umur dan tanggal lahir dari orang yang akan dipertanggungkan. Plan yang berlaku akan disesuaikan 
dengan plan orang tua.   
 
Tanggal Efektif Pertanggungan untuk Anggota Keluarga Tertanggung tersebut akan dimulai pada tanggal 1 (satu) 
bulan berikutnya. 

 
 

Pasal  7 
BERAKHIRNYA PERTANGGUNGAN 

 
1.   Hak Untuk  Mengembalikan  Polis 

 Apabila Tertanggung tidak puas dengan Polis ini oleh karena sesuatu alasan, Polis dapat dikembalikan kepada 
Perusahaan dalam waktu 15 (lima belas) hari dari Tanggal penerimaan Polis oleh Tertanggung. Dalam hal 
demikian Polis akan dianggap batal terhitung dari Tanggal Berlakunya Asuransi dan Perusahaan tidak bertanggung 
jawab atas Cedera yang terjadi setelah pengembalian Polis. Apabila premi sudah tertagih, premi tersebut akan 
dikembalikan kepada Tertanggung. 

 
2. Pembatalan Oleh  Pemegang  Polis 
 Bila Pemegang Polis memberikan pemberitahuan secara tertulis kepada Perusahaan untuk mengakhiri Polis ini, 

atau pertanggungan untuk salah seorang Tertanggung saja, maka pembatalan tersebut akan berlaku pada tanggal 
pemberitahuan diterima atau pada tanggal yang ditentukan didalam pemberitahuan tersebut, mana saja yang lebih 
akhir.  

 
3. Pembatalan Oleh  Perusahaan 

 3.1  Perusahaan berhak membatalkan Polis ini atau merubah cakupan pertanggungan dan Jumlah Santunan atas 
Orang-orang Tertanggung apabila  :  

  3.1.1  pembatalan  atau perubahan  tersebut berlaku untuk semua Polis dibawah Program  ini. 
  3.1.2    terjadi  hal-hal  yang  dijelaskan  pada  Pasal  7  Syarat-syarat  Umum  Polis  (Ketentuan  Umum Polis)  
   butir 8. 
3.2 Sepanjang  sesuai dengan  Ketentuan-ketentuan dalam Polis ini  Perusahaan  dapat  mengirimkan 

pemberitahuan pengakhiran asuransi melalui surat tercatat kepada Pemegang Polis pada alamatnya yang 
terakhir. Pengakhiran  tersebut  mulai  berlaku  tujuh  hari  setelah tanggal yang tercantum pada surat 
pemberitahuan tersebut. 

3.3   Perusahaan berhak membatalkan Polis ini untuk alasan yang dianggap sesuai. 
 
4.     Pasal 1266 dan 1267 KUH Perdata  

Peraturan Pasal 1266 dan 1267 KUH Perdata sehubungan dengan pembatalan  oleh Perusahaan adalah 
dikesampingkan dan dengan demikian dinyatakan tidak berlaku. 

 
5. Pembatalan Secara Otomatis 
 5.1  Polis ini akan berakhir segera setelah terjadinya keadaan sebagai berikut : 

5.1.1    Pada saat Pemegang Polis meninggal dunia; 
5.1.2    Pada  Tanggal Hari Jadi Polis saat mana Pemegang  Polis mencapai usia 65 (enam puluh lima)  tahun.  

5.2  Pertanggungan  atas  seorang  Tertanggung   akan   berakhir segera  setelah terjadinya keadaan sebagai 
berikut : 
5.2.1  Pada Tanggal  Hari Jadi Polis yang berikutnya setelah seseorang Tertanggung tidak lagi menjadi 

Anggota Keluarga Yang Memenuhi Syarat  sesuai yang tercantum dalam  butir 5 dari Pasal 1. 
5.2.2 Pada saat Tertanggung meninggal dunia. 
5.2.3   Dalam hal Pemegang Polis atau Istri/Suaminya, pada  tanggal Hari Jadi Polis yang jatuh setelah ulang 

tahunnya yang ke - 65 (enampuluh lima). 
5.2.4   Dalam hal Anak Yang Dipertanggungkan, pada Tanggal Hari Jadi  Polis yang jatuh tempo setelah 

yang bersangkutan mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun atau 23 (dua puluh tiga) tahun jika masih 
berstatus sebagai pelajar atau menikah atau tidak lagi bergantung pada orang tuanya. 

 
6. Pembatalan Karena Premi Tidak Dibayar 

6.1 Apabila pembayaran premi yang dibebankan kepada Pemegang Polis  sejak awal tidak pernah dibayar, maka 
Polis ini dianggap tidak berlaku sejak Tanggal Berlaku Asuransi yang dimaksud. 
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6.2 Dalam hal Tertanggung melakukan pembayaran premi secara angsuran, maka apabila satu bulan premi atau 
lebih yang dibebankan kepada Pemegang Polis  telah dibayar, maka setiap premi berikutnya yang tidak 
dibayar akan mengakhiri pertanggungan berdasarkan Polis ini yaitu terhitung sejak tanggal jatuh tempo 
premi yang telah dibayar tersebut. 

 
7.  Tanggal Berlakunya Pembatalan  

Polis ini, dan semua pertanggungan atas tiap Orang Tertanggung akan berakhir pada pukul 12.01 Waktu 
Indonesia Bagian Barat (WIB) pada tanggal-tanggal yang ditentukan diatas. 

 
8. Kedudukan Klaim Pada Saat Pembatalan 

Klaim yang terjadi sebelum tanggal efektif  pembatalan  tetap diproses tanpa dipengaruhi oleh pembatalan 
tersebut.  

 
9.  Kedudukan Premi  Pada Saat Pembatalan  

Apabila premi telah dibayar untuk suatu jangka waktu yang melampaui tanggal pembatalan Polis ini atau tanggal 
pembatalan pertanggungan untuk seseorang Tertanggung, maka bagian yang telah dibayar tersebut akan 
kembalikan kepada  Tertanggung. Pengembalian premi akan dilakukan secara proporsional kepada Pemegang 
Polis. Bila premi  belum dibayar untuk setiap masa sampai dengan tanggal pembatalan yang disebutkan diatas, 
maka Pemegang Polis mempunyai kewajiban kepada Perusahaan untuk membayar premi tersebut. 

 
 

Pasal  8 
KETENTUAN UMUM POLIS 

 
 
1. Pelaksanaan Polis 

Polis ini dilaksanakan pada alamat Kantor Pusat Perusahaan di Jakarta, Plaza Simas Gedung I,  Jl H. Fachrudin 
No.18 Jakarta 10250, Telp. : (021) 235 67 888 / 505 07 888 (Customer Care). Telp : (021) 3902141 (Hunting) 
Faks : (021) 3926534.     

2. Pertimbangan 
Polis ini dikeluarkan dengan pertimbangan terhadap (berdasarkan atas) pernyataan-pernyataan yang terdapat pada 
Formulir Aplikasi Asuransi  dan  persetujuan Pemegang Polis untuk membayar premi. 

3. Batas-batas Geografis 
Pertanggungan Asuransi yang diberikan berdasarkan Polis ini berlaku selama 24 (dua puluh empat) jam sehari di 
manapun  di seluruh dunia kecuali  bila sebaliknya dinyatakan lain atau telah dirubah. 

4. Syarat-syarat dan Ketentuan-ketentuan 
Pembayaran setiap Santunan  berdasarkan Polis ini dilakukan dengan mematuhi Definisi, Pengecualian dan 
semua Syarat-syarat dan Ketentuan-ketentuan lain yang berhubungan dengan  Santunan.   

5. Penafsiran 
Polis ini, termasuk formulir pendaftaran,   pengesahan-pengesahan dan perubahan-perubahannya, bilamana ada, 
harus dianggap sebagai suatu kesatuan kontrak dan setiap kata atau ungkapan yang mempunyai arti khusus akan 
tetap mempunyai arti khusus yang sama di manapun kata itu muncul.   

6. Kesalahan  Administrasi 
Suatu kesalahan administrasi oleh  Perusahaan  tidak akan membatalkan pertanggungan yang sebenarnya berlaku, 
atau memberlakukan pertanggungan yang sebenarnya tidak berlaku secara sah.   

7. Seluruh Kontrak: Perubahan-perubahan 
Polis ini, termasuk Ikhtisar Polis dan Formulir Aplikasi Asuransi beserta lampiran-lampiran pengesahan dan 
perubahan, bilamana ada, merupakan suatu kesatuan kontrak diantara kedua belah pihak. Tidak ada perubahan 
didalam Polis ini yang berlaku kecuali apabila disetujui oleh Perusahaan dan dibuktikan dengan pengesahan atau 
perubahan.  

8. Pernyataan /Lampiran yang  tidak  benar  
Jika usia atau tanggal lahir atau fakta lain yang berhubungan dengan seorang peserta yang diasuransikan ternyata 
kemudian diketahui tidak dinyatakan dengan benar dan jika pernyataan tersebut mempengaruhi tingkat santunan 
atau memerlukan suatu syarat dan kondisi tertentu pada Polis maka usia atau fakta yang sebenarnya akan 
digunakan dalam menentukan apakah asuransinya tetap berlaku dibawah syarat Polis ini dan dibawah santunan 
yang dapat dibayarkan atasnya dan apakah dibutuhkan adanya penyesuaian premi. 
Jika pernyataan yang tidak benar atas usia atau fakta lain yang berhubungan telah menyebabkan seorang peserta 
diasuransikan dimana seharusnya dia tidak memenuhi syarat untuk mengikuti asuransi ini atau dimana pernyataan 
tersebut telah menyebabkan seorang peserta tetap diasuransikan  ketika seharusnya tidak memenuhi syarat lagi 
untuk diasuransikan sesuai syarat dan batasan-batasan dari Polis ini maka asuransi atas orang tersebut dinyatakan 
tidak berlaku dan akan diadakan pengembalian atas premi yang telah dibayar atas peserta tersebut dengan catatan  
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apabila ada unsur penipuan/kecurangan dari pihak Pemegang Polis atau peserta yang diasuransikan,  maka  premi 
yang telah dibayar tidak akan dikembalikan. 
Jika diketemukan adanya kecurangan/penipuan dari suatu Instalasi Kesehatan tempat peserta melakukan 
pengobatan, maka Penanggung berhak untuk melakukan investigasi dan tidak menerima  pengajuan kerugian dari 
peserta  yang berobat pada Instalasi Kesehatan tersebut. 
Jika terjadi kecurangan/penipuan informasi data klaim dan dokumen-dokumen lain yang berhubungan maka 
Penanggung berhak untuk melakukan peninjauan ulang atas pembayaran klaim yang telah dibayarkan kepada 
Tertanggung/Peserta dan untuk selanjutnya Penanggung berhak mencabut atas kepesertaan tanpa adanya 
pengembalian premi dan Penanggung berhak menuntut pengembalian seluruh dana klaim yang telah dibayarkan 
kepada Tertanggung/Peserta.  

9. Subrogasi 
Perusahaan berhak untuk bertindak dengan biaya sendiri untuk dan atas nama Tertanggung menghadapi Pihak 
Ketiga yang mungkin bertanggung jawab atas timbulnya klaim dibawah Polis ini. 

10. Valuta 
 Premi dan santunan  akan dibayar dalam mata uang Indonesia (Rupiah). 
11. Bunga 
 Tidak ada pembayaran yang harus dibayar berdasarkan Polis ini yang dikenakan bunga. 
12. Premi yang belum dibayar 

Apabila ada pembayaran suatu klaim dibawah Polis ini, maka setiap premi yang dibebankan ke rekening 
Pemegang Polis, tapi belum dibayar, dapat dipotong dari pembayaran klaim tersebut.  

13. Pemberlakuan Kembali Polis 
Bila Polis ini dibatalkan berdasarkan alasan apapun, penerimaan dan persetujuan Perusahaan atas Formulir 
Aplikasi Asuransi yang diajukan lagi memberlakukan/menghidupkan kembali Polis ini. 

 Polis yang telah diberlakukan kembali hanya mencakup Perawatan Rumah Sakit yang disebabkan oleh: 
Cedera yang terjadi sesudah tanggal pemberlakuan kembali Polis dan penyakit yang terjadi sesudah 60 
(enampuluh) hari setelah tanggal pemberlakuan kembali Polis. 
Dalam hal-hal lainnya, Pemegang Polis atau Istri/Suami mempunyai hak yang sama seperti sebelum 
dibatalkannya Polis ini, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang mungkin mengalami perubahan yang 
sah dan yang merupakan bagian dari pemberlakuan kembali Polis ini. 

14. Pemberitahuan  Tentang   Perwalian  Atau Penyerahan  
Perusahaan tidak terikat untuk menerima atau dipengaruhi oleh setiap perwakilan, pembebanan, penyerahan hak 
gadai atau urusan-urusan lain yang berkenaan dengan atau berhubungan dengan Polis ini.  

15. Yurisdiksi 
Dalam semua perkara hukum pada waktu pihak-pihak mengajukan tuntutan yang berkenaan dengan hal-hal yang 
timbul dari asuransi ini, Perusahaan hanya mengakui  yurisdiksi dari Pengadilan-pengadilan di Indonesia. 

16. Hukum Yang Berlaku 
 Polis ini  diatur oleh dan harus ditafsirkan menurut Hukum yang berlaku di Indonesia. 
17. Arbitrase 

Jika terdapat perbedaan pendapat antara Perusahaan  dan Tertanggung mengenai apapun sehubungan  dengan 
Polis ini, Perbedaan tersebut akan didasarkan pada arbitrase yang dilaksanakan oleh arbitrator yang ditunjuk 
sesuai peraturan dari Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), dan dilaksanakan sesuai peraturan dan 
prosedur dari BANI. Arbitrase akan dilaksanakan di Jakarta, Indonesia. 

 
 

Pasal  9 
  PENGECUALIAN 

 
Jaminan dibawah Polis ini tidak mencakup dan santunan tidak akan dibayarkan untuk : 
1.   Perawatan  Rumah Sakit  yang  disebabkan   oleh  atau   sebagai  akibat  dari  (untuk   masing- masing tenggang 

waktu)  : 
1.1 30  (tiga puluh)   hari  pertama   dari  tanggal efektif   kepesertaan  awal : 
 Semua jenis penyakit  yang terjadi/timbul dalam 30 hari pertama dari saat tanggal efektif polis (kepesertaan 
 awal), kecuali yang disebabkan oleh kecelakaan. 
1.2 12  (dua belas)  bulan  pertama  dari  tanggal  efektif   kepesertaan  awal  untuk  semua  penyakit 
 berikut : 

1.2.1 Pengerasan sumsum tulang, seperti Multiple Sclerosis dll. 
1.2.2 Penyakit Saluran Pernafasan, seperti Asthma, Tbc dll 
1.2.3 Pelebaran  pembuluh darah/varises seperti varises tungkai, haemorrhoids dll 
1.2.4 Pelebaran pembuluh darah jantung (Cardio Vascular Desease) seperti Hypertensi, Hypotensi, 
 Penyakit jantung koroner, Penyakit Jantung (MCI), Serangan jantung dll.  
1.2.5 Cerebro Vascular Disorder, seperti stroke dll 
1.2.6 Ayan/epilepsy 
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1.2.7 Segala jenis Kanker dan segala jenis Tumor 
1.2.8 Gangguan  Kelenjar  Tyroid/Gondok  seperti   Hypotiroid,  Hyperthyroid  (Pembesaran  Kelenjar    
 Thyroid).  
1.2.9 Hepatitis B, Hepatitis Non A Non B, Hepatitis C. 
1.2.10 Gangguan Saluran Pencernaan, termasuk kedalamnya Gangguan Lambung, Usus Besar, Usus Kecil,                       

Appendix/Usus Buntu,Hati, Kandung Empedu (contoh: Radang Batu Empedu)  Dyspepsia dan 
Gangguan Saluran  Pencernaan lain. 

1.2.11 Diabetes Mellitus dan penyakit metabolisme lainnya 
1.2.12 Penyakit Saluran Kemih seperti Saluran Kencing/Ureter, Ginjal (Batu Ginjal, Kolik), Uretra Vesica                                

Urinaria termasuk batu pada Saluran Kemih tersebut diatas. 
1.2.13 Gangguan  Persendian  (Rheumatik/Gout)  atau  Gangguan  Tulang  (Osteoporosis) dan penyakit otot 

lain. 
1.2.14 Katarak 
1.2.15 Ketidaknormalan   pada  Nasal  Septum atau Turbinates dan Sinus, seperti Septum Deviasi.                   
1.2.16 Tonsil yang sakit dan perlu dioperasi/ Operasi Amandel. 
1.2.17 Segala jenis Hernia (contoh : HNP atau Hernia Nucleus Pulposus). 
1.2.18 Fistula Ani. 
1.2.19 Penyakit  Saluran  Reproduksi  pada  wanita  (Endometriosis,  Kista,  Mioma)  dan  pada  laki- laki  

  (Pembesaran Prostat,   Varicocele, Hydrocele), dll. 
1.2.20 Kelainan kulit yang tidak membutuhkan Antibiotik untuk pengobatannya. 
1.2.21 Penyakit lain yang secara medis dinyatakan bersifat kronis.  

1.3 12 (dua belas)  bulan pertama  dari Tanggal  Efektif Kepesertaan Awal : 
 Semua Kondisi/Penyakit-penyakit Yang Sudah Ada Sebelumnya (Pre Existing Condition), baik yang sudah 

disadari atau tidak oleh Tertanggung, seperti yang tercantum pada Syarat-syarat Umum Polis Pasal 2 (dua) 
(Kondisi Kesehatan Yang Sudah Ada Sebelumnya). Setelah lebih dari 12 (dua belas) bulan Tertanggung 
menjadi peserta,  penyakit tersebut akan dijamin asalkan : 

1.3.1  Kondisi/Penyakit yang masuk kategori Pre Existing Condition sudah disampaikan kepada 
Penanggung sebelum penutupan dan sudah disetujui oleh Penanggung, dan 

1.3.2 Selama 12 (dua belas) bulan tersebut Tertanggung tidak pernah berkonsultasi, meminta advis dokter, 
tidak menerima perawatan maupun pengobatan yang berkaitan dengan penyakit  tersebut. 

1.  

2. Perang, pendudukan, tindakan   musuh   asing,   permusuhan  (baik peperangan  yang diumumkan maupun tidak), 
perang saudara, pemberontakan, revolusi, pemberontakan militer untuk menggulingkan atau melawan  kekuasaan 
Pemerintah, atau Tertanggung sedang menjalani tugas perang/kemiliteran suatu negara atau menjadi pengawas 
perdamaian internasional. 

3. Cedera yang dibuat sendiri atau usaha bunuh diri baik dalam keadaan waras atau tidak waras, atau tindakan-
tindakan lain yang menjurus kearah tersebut. 

4. Terlibat/melakukan/mengambil bagian dalam olahraga yang berbahaya seperti kegiatan dibawah permukaan air 
yang memerlukan peralatan bantu pernapasan, pendakian gunung yang melibatkan pemakaian tali temali atau 
penunjuk jalan, pot-holing, terjun payung, layang gantung, olahraga musim dingin, olahraga profesional atau 
perlombaan balap, selain daripada dengan kaki. 

5. Melakukan penerbangan kecuali sebagai seorang penumpang pesawat terbang komersial yang mempunyai izin 
secara teratur mengangkut penumpang. 

6. Tindakan melawan hukum di negara di mana Penyakit atau Luka itu terjadi. 
7. Tertanggung mengendarai jenis kendaraan apapun ketika didapati bahwa dalam keadaan mabuk, kadar alkohol 

dalam darah yang bersangkutan  tinggi, melebihi batas yang diizinkan oleh Hukum di negara yang bersangkutan 
tempat di mana penyakit atau luka tersebut terjadi. 

8. Tertanggung telah memakan obat bius kecuali dapat dibuktikan bahwa obat-obatan tersebut dimakan sesuai 
dengan petunjuk kedokteran dan bukan untuk tujuan pengobatan kecanduan obat bius/morfin. 

9. Kehamilan (kelahiran/keguguran/pengguguran) termasuk komplikasi yang terjadi karenanya termasuk 
perawatan/pengobatan atas menstrual disorder/gangguan menstruasi. 

10. Perawatan  Rumah Sakit sebagai akibat infeksi virus HIV atau varian-variannya, termasuk  AIDS dan ARC. 
11. Perawatan Rumah Sakit untuk pemeriksaan rutin  atau pemeriksaan lainnya yang tidak ada indikasi obyektif 

tentang keadaan kurang sehat. 
12. Ketidakwarasan, gangguan mental, neurosis (penyakit syaraf), psychosomatic (penyakit kejiwaan). 
13. Semua jenis pekerjaan gigi, pengobatan gigi atau operasi gigi termasuk pencabutan gigi yang terjepit kecuali 

yang diperlukan sebagai akibat dari kecelakaan; Pemeriksaan mata atau refraksi mata untuk maksud penyesuaian 
kacamata yang bersangkutan termasuk pembedahan refraktif dan lasik serta segala akibat yang ditimbulkan.  

14. Alat bantu pendengaran atau gangguan pendengaran. 
15. Perawatan untuk beristirahat atau perawatan di sanatorium termasuk pengobatan untuk tujuan penyembuhan 

seperti lelah mental atau lelah fisik; penyakit kelamin/kotor; penyalahgunaan obat bius atau kecanduan minuman 
keras (alkohol); penyakit menular yang membutuhkan isolasi atau karantina dan wabah penyakit. 
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16. Setiap perawatan atau pembedahan terhadap Cacat/Kelainan  bawaan (penyakit atau ketidakmampuan secara fisik 
yang dibawa sejak lahir) seperti dan tidak terbatas pada :  
16.1 Thalassemia 
16.2 Hemofilia 
16.3     Congenital Hemangioma 
16.4     Polydactil 
16.5     Congenital  Hydrocephalus 
16.6     Atresia Ani 
16.7     Atresia Billier 
16.8     Congenital  Strabismus 
16.9     Fistula Pre-Auriculer 
16.10   Congenital Glaucoma Infantile 
16.11   Hypospadia 
16.12   Mamae Aberans 
16.13   Plano Valgus 
16.14   Plano Valus 
16.15   Kista Ductus Thyroiglossus 
16.16   Kista Dermoid 
16.17   Congenital Diabetes Juvemil 
16.18   Atrial Septal Defect 
16.19   Ventricular  Septal Defect 
16.20 Patent  Ductus Arteriosus 
16.21  Segala jenis hernia yang timbul sampai usia 12  (dua belas)  tahun. 
16.22 Penyakit  ayan (epilepsi) kecuali yang disebabkan oleh  trauma yang terjadi setelah Tertanggung sudah  

dijamin oleh Polis ini secara berkesinambungan. 
16.23  Penyakit/kelainan lain yang sering medis dikategorikan sebagai Kelainan Bawaan 

17. Operasi plastik atau bedah kecantikan; dan pengobatan khusus untuk pengurangan berat badan atau penambahan 
berat badan. 

18. Radiasi  atau  pencemaran radioaktif dari setiap bahan bakar nuklir atau limbah nuklir dari  hasil proses 
reaksi/pemecahan nuklir atau dari bahan-bahan senjata nuklir. 

19. Perawatan pada suatu lembaga yang bukan merupakan Rumah Sakit seperti yang didefinisikan dalam Polis ini. 
 
 
 

SYARAT-SYARAT KHUSUS POLIS 
simas  sehat  income 

 
 

Pasal  10  
TABEL JAMINAN POLIS 

 
NO SANTUNAN PLAN A PLAN B PLAN C PLAN D PLAN E 

    (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) 
  Jaminan Utama      

1 Santunan Tunai Harian 100.000 200.000 300.000 400.000 500.000 
2 Santunan Pembedahan 2.000.000 4.000.000 6.000.000 8.000.000 10.000.000 
3 Sehat Income Cash Bonus           
   - Pemohon 100.000,-/th 200.000,-/th 300.000,-/th 400.000,-/th 500.000,-/th 
  - Isteri/Suami Pemohon 100.000,-/th 200.000,-/th 300.000,-/th 400.000,-/th 500.000,-/th 
  - Setiap Anak Nil Nil Nil Nil Nil 
  Jaminan Tambahan           
1 Santunan Meninggal Dunia 

dan Cacat Tetap Akibat 
Kecelakaan (anak-anak 50%) 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 

2 Santunan Rawat Inap (> 8hari) 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 
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NO SANTUNAN PLAN F PLAN G PLAN H PLAN I PLAN J 
    (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) 

  Jaminan Utama      
1 Santunan Tunai Harian 600.000 700.000 800.000 900.000 1.000.000 
2 Santunan Pembedahan 12.000.000 14.000.000 16.000.000 18.000.000 20.000.000 
3 Sehat Income Cash Bonus           
   - Pemohon 600.000,-/th 700.000,-/th 800.000,-/th 900.000,-/th 1.000.000,-/th 
  - Isteri/Suami Pemohon 600.000,-/th 700.000,-/th 800.000,-/th 900.000,-/th 1.000.000,-/th 
  - Setiap Anak Nil Nil Nil Nil Nil 
  Jaminan Tambahan           
1 Santunan Meninggal Dunia 

dan Cacat Tetap Akibat 
Kecelakaan (anak-anak 50%) 200.000.000 200.000.000 200.000.000 200.000.000 200.000.000 

2 Santunan Rawat Inap (> 8hari) 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 
 
 

Pasal  11  
PENJELASAN TABEL JAMINAN POLIS 

 
PENJELASAN JAMINAN 
JAMINAN DASAR 
1. Santunan Tunai Harian  

Apabila Tertanggung harus dirawat di Rumah Sakit karena sakit atau kecelakaan dan perawatan  tersebut terjadi 
di dalam masa berlakunya Polis ini untuk Tertanggung tersebut, maka Perusahaan akan membayar Santunan 
Tunai Harian sesuai plan yang dipilih setiap hari selama Tertanggung dirawat di Rumah Sakit. Jumlah maksimum 
hari yang dijamin oleh Polis ini adalah 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari untuk setiap perawatan.   

 
Ketentuan-ketentuan 
1.1   Perawatan Dokter 

Santunan perawatan Rumah Sakit  tidak  akan dibayar apabila Tertanggung tidak dalam 
perawatan/pengawasan secara teratur oleh seorang dokter. 

1.2   Jangka  Waktu  Santunan 
Santunan Tunai Harian akan dibayarkan terhitung sejak hari pertama Tertanggung dirawat di Rumah Sakit 
dan untuk jangka waktu tidak melebihi 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari berturut-turut bagi semua 
perawatan yang terjadi sebagai akibat dari satu penyakit atau satu kecelakaan yang sama. 

1.3   Perawatan Yang Berulang 
Perawatan Rumah Sakit bagi Tertanggung  yang terjadi di dalam masa berlakunya Polis ini, sebagai akibat 
dari/yang berhubungan dengan sebab-sebab yang mengakibatkan terjadinya perawatan di Rumah Sakit 
sebelumnya (yang santunannya telah dibayar) dan terjadi dalam waktu tidak lebih 6 (enam) bulan sejak 
perawatan sebelumnya akan dianggap sebagai kelanjutan dari Perawatan Rumah Sakit sebelumnya.  
Perawatan tersebut akan dianggap terjadi sebagai akibat dari satu penyakit atau Cedera yang sama untuk 
menentukan/menghitung jangka waktu santunan maksimum dan jumlah santunan maksimum yang dapat 
dibayarkan menurut Polis ini. 
Perawatan Rumah Sakit yang terjadi setelah 6 (enam)  bulan atau lebih akan dianggap sebagai Perawatan 
Rumah Sakit yang terpisah dan tidak  akan dianggap terjadi sebagai akibat dari suatu penyakit atau Cedera 
yang sama untuk menentukan/menghitung jangka waktu santunan maksimum dan jumlah santunan 
maksimum yang dapat dibayarkan menurut Polis ini. 

 
2. Biaya Pembedahan 

Apabila suatu penyakit atau Cedera mengakibatkan Tertanggung harus menjalani suatu pembedahan dan 
pembedahan tersebut terjadinya didalam masa berlakunya Polis ini, maka Perusahaan akan membayar santunan 
pembedahan yang sesuai untuk jenis operasi tersebut sebagaimana terdaftar didalam daftar pembedahan. Jumlah 
maksimum santunan yang dibayarkan  sesuai dengan santunan pembedahan yang tercantum dalam Ikhtisar Polis. 
 
Ketentuan-Ketentuan 
2.1  Jumlah penggantian bedasarkan kategori pembedahan adalah sebagai berikut : 
 a. Pembedahan Kategori A, 100% dari Limit Pembedahan 
 b. Pembedahan Kategori B,  50% dari Limit Pembedahan 
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       c. Pembedahan  Kategori C,  25% dari Limit Pembedahan 
2.2 Jumlah yang dapat dibayarkan disesuaikan dengan kategori pembedahan yang terdapat pada Daftar 

Pembedahan dengan Batasan Penggantian Maksimum yang tercantum dalam Polis atau biaya yang 
sebenarnya mana saja yang lebih kecil. 

2.3 Jika dua atau lebih prosedur dilakukan melalui satu irisan,  maka penggantian atas biaya-biaya untuk 
prosedur tersebut tidak boleh melebihi jumlah tertentu untuk satu prosedur pembedahan yang dilakukan atas 
jumlah yang terbesar yang dapat dibayar. 

2.4 Perusahaan akan atas pertimbangannya  sendiri  menentukan  batas  dari  suatu prosedur  pembedahan yang 
tidak tercantum didalam Daftar Biaya Pembedahan dan batas tersebut akan secara objektif ditentukan atas 
dasar berat ringannya prosedur tersebut bila dibandingkan dengan prosedur yang sejenisnya mendekati/mirip.  

2.5 Sebagai  tambahan  atas pengecualian yang tercantum  di dalam  Polis, pertanggungan dibawah Polis ini  
tidak menanggung dan tidak ada santunan yang akan dibayar untuk hal-hal berikut ini : 
a. Semua bedah kecantikan dimana tidak ada petunjuk mengenai kelemahan dalam keadaan kesehatan    

secara umum. 
b. Semua   jenis  pembedahan   yang   dipilih  oleh  Tertanggung yang  tidak   direkomendasikan atau   

dianjurkan  oleh  Dokter dalam rangka perawatan/pengobatan atas suatu Cedera  atau penyakit. 
 

3. CASH BONUS 
Jika tidak ada klaim yang terjadi dalam dua belas bulan berturut-turut untuk Santunan Tunai Harian maupun 
Santunan Pembedahan oleh Tertanggung atau setiap anggota yang tercatat dalam Ikhtisar Polis kecuali anak, 
Perusahaan akan memberikan CASH BONUS sebesar yang tercantum dalam Ikhtisar Polis. 
Ketentuan-ketentuan 
3.1  Jangka waktu 12 (dua belas bulan) berturut-turut akan dihitung dari tanggal berlakunya  Asuransi. 
3.2  CASH BONUS akan dibayarkan dengan cara melalui transfer ke rekening Tertanggung atau dikreditkan 

kembali pada Kartu Kredit  Pemegang Polis, satu bulan setelah Ulang Tahun Polis. 
3.3  CASH BONUS  hanya akan dibayarkan untuk Polis yang diperpanjang. 
3.4  CASH  BONUS  tidak  akan   dibayarkan  apabila  ternyata  Polis  telah  dibatalkan dengan alasan apapun 

juga. 
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DAFTAR PEMBEDAHAN 
 

JENIS PEMBEDAHAN                                                                                                      PERSENTASE MANFAAT                                                                                                                                                                                                  
a                                                                                                                    MAKSIMAL  

 
 

ABDOMEN 
Appendectomy ................................................................................................................................................... 
Cholecyctotomy or Cholecystostomy, drainage or removal of calculus (incision into the    gallbladder  to  
remove stones ..................................................................................................................................................... 
Gastric or duodenal ulcer, perforation, closure of ............................................................................................. 
Exploratory Laparotomy .................................................................................................................................... 
Hepatectomy (resection of liver) partial lobectomy .......................................................................................... 
Gastrotomy, with exploration or foreign body removal .................................................................................... 
Splenectomy ....................................................................................................................................................... 
Two  or  more surgical procedures performed through the same abdominal incision will be considered as 
one operation 

 
B 

 
A 
A 
A 
A 
A 
A 

 
ABSCESS 
Incision and drainage of abscesses, bolis, furuncles or carbuncles (one or more) requiring hospital 
confinement 
 
AMPUTATION 
Interpelviabdominal amputation ....................................................................................................................... 
Leg through tibia & fibula ................................................................................................................................. 
Arm, through humerus, with primary closure ................................................................................................... 
Finger of thumb, primary or secondary, any joint or phalanx single, including neurectomies with direct 
closure ............................................................................................................................................................... 
Toe, matatarsophalangeal joint .........................................................................................................................  
 
BREAST 
Excision of cyst, fibro-adenoma or other benign tumor,  aberrant breast tissue, duct lesion or nipple  lesions  
Mastectomy -simple .......................................................................................................................................... 
Mastectomy, radical, including breast, pectoral muscles and axillary lymph nodes , unilateral ...................... 
Biopsy of breast, incisional ............................................................................................................................... 
 
CHEST 
Complete Thoracoplasty ................................................................................................................................... 
Thoracotomy, exploratory ................................................................................................................................. 
Removal of pus, tapping excepted .................................................................................................................... 
Removal of lung or portion of lung .................................................................................................................. 
Bronchoscopy – Diagnostic .............................................................................................................................. 
Lobectomy, total  or segmental ......................................................................................................................... 
Wedge resection or enucleation of lesion, simple or multiple  ......................................................................... 
Pneumonectomy, total ....................................................................................................................................... 
Initial induction of pneumothorax .................................................................................................................... 
Refills ................................................................................................................................................................ 
 
CIRCULATORY SYSTEM 
Abdominal aortic aneurysm (circumscribed dilatation of aorta) ...................................................................... 
Thoracic aortic ancurysm – transverse arch graft ............................................................................................. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         
 

C 
 
 
 

A 
A 
A 

 
C 
C 

 
 

C 
B 
A 
C 

 
 

A 
B 
C 
A 
C 
A 
A 
A 
C 
C 

 
 

A 
A 
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DAFTAR PEMBEDAHAN 
 

JENIS PEMBEDAHAN                                                                                   PERSENTASE  MANFAAT  
MAKSIMALLAKSIMAL 

 
Mastoidectomy – simple ................................................................................................................................... 
                             radical ................................................................................................................................... 
Myringoplasty ................................................................................................................................................... 
Stapes mobilization ........................................................................................................................................... 
Fenestration  ...................................................................................................................................................... 
Excision of aural polyp ..................................................................................................................................... 
 
ESOPHAGUS 
Use of gastroscope ............................................................................................................................................ 
 
EYE 
Removal of foreign body from cornea .............................................................................................................. 
Detached retina – (Repair of retinal detachment) ............................................................................................. 
Cataract ............................................................................................................................................................. 
Glaucoma .......................................................................................................................................................... 
Removal of eyeball ........................................................................................................................................... 
Incision of stye or chalazion  ............................................................................................................................ 
Excision or transposition of pterygiun .............................................................................................................. 
 
FRACTURES, treatment of : 
Thoracic or lumbal spine, open reduction & fusion ......................................................................................... 
Shoulder – closed, open with uncomplicated  soft tissue ................................................................................. 
Carpal bone fracture (s) closed or open reduction ............................................................................................ 
Metacarpal fracture (s) closed or open reduction ............................................................................................. 
Phalangeal fracture – finger or thumb – closed or open ................................................................................... 
Tibia & Fibula – with manipulative reduction  ................................................................................................. 
                                                                          

  
 
 
 
 

B 
A 
A 
A 
A 
C 

 
 

C 
 
 

C 
A 
A 
B 
B 
C 
B 

 
 

A 
B 
B 
B 
C 
B 

 

GENITO – URINARY TRACT 
Subtotal  hysterctomy ........................................................................................................................................ 
Total hysterectomy (removal of complete uterus) ............................................................................................ 
Dilatation & Curattage ...................................................................................................................................... 
Cystectomy – with  ureteroileal conduit or sigmoid bladder with bilateral  pelvic  lymphadenectomy  .......... 
Renal homotransplantation  with unilateral recipient nephrectomy ................................................................. 
Circumcision ..................................................................................................................................................... 
Uterine suspension  with or without shortening of round ligaments ................................................................ 
Ureter, removal of stone .................................................................................................................................... 
Urethra, stricture  of, open  operation  .............................................................................................................. 
Intra-urethral cutting operation  ........................................................................................................................ 
Wedge resection or bisection  of ovary, unilateral or  bilateral  ....................................................................... 
Hydrotubation  of oviduct ................................................................................................................................. 
Salpingo-oophorectomy, complete or partial, bilateral or unilateral ................................................................ 
Myomectomy, single or multiple, excision of fibroid tumour of uterus – abdominal approach ...................... 
Nephrectomy, with total uretectomy & bladder cuff ........................................................................................ 
Kidney-removal of stone ................................................................................................................................... 
Transurethral  resection  of prostate .................................................................................................................. 
Orchidectomy, simple ....................................................................................................................................... 
Exploration  for undescended testis .................................................................................................................. 
 
GOITRE 
Thyroidectomy, sub-total .................................................................................................................................. 
Thyroidectomy, total ......................................................................................................................................... 
Lymphatic glands  
Removal of malignant tumours of ..................................................................................................................... 
Removal of tumours of for diagnosis or adenoma of thyroid ........................................................................... 
 
 

 
A 
A 
C 
A 
A 
C 
A 
A 
B 
C 
A 
C 
A 
A 
A 
B 
A 
B 
B 

 
 

B 
A 

 
A 
B 
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DAFTAR PEMBEDAHAN 
 

JENIS PEMBEDAHAN                                                                                   PERSENTASE  MANFAAT  
MAKSIMAL 

 
HERNIA 
Herniorhappy .....................................................................................................................................................                         
Herniotomy .......................................................................................................................................................                          
Strangulated hernia ............................................................................................................................................ 
 
JOINTS AND DISCLOTIONS 
Shoulder of knee dislocation, open with uncomplicated with tissue closure, manipulative reduction .............                    
Hip dislocation, closed or open, open reduction ...............................................................................................  
Ankle dislocation, closed or open, open reduction ........................................................................................... 
Tarsal bone dislocation, closed open, open reduction .......................................................................................  
 
NAIL 
Excision of nail and nail matrix, partial or complete 
(e.g. Ingrown or deformed nail) ........................................................................................................................  
 
NOSE 
Submucous resection ......................................................................................................................................... 
Sinus lavage (antrum puncture) ........................................................................................................................  
Sinusotomy maxillary (antrotomy) intranasal unilateral ...................................................................................  
Removal of nasal polyps (one or more) ............................................................................................................  
Turbinectomy ....................................................................................................................................................  
 
RECTUM 
Fissure – in-ano, cutting operation for- Independent Procedure .......................................................................  
Fistulectomy – simple .......................................................................................................................................  
                         multiple .................................................................................................................................... 
Hemorrhoidectomy, internal & external, complex  or extensive ......................................................................  
Incision  & drainage of ischiorectal and/or perirectal abscess ..........................................................................  
Hemorr hoidectomy and Fistulectomy .............................................................................................................. 
 
SKULL 
Cutting into cranial cavity .................................................................................................................................  
Removal of bone, decompression .....................................................................................................................              

 
 
 
 
 

 
B 
B 
A 

 
 

B 
A 
A 
B 

 
 
 

C 
 
 

B 
C 
C 
C 
C 

 
 

B 
B 
B 
A 
C 
A 

 
 

A 
B 

   
 THROAT 
Adenoidectomy .........................................................................................................................................................                        
Tonsillectomy  with or without adenoidectomy ............................................................................................... 
Excision of tumor  of cords & epiglottis/or stripping of vocal cords ............................................................... 
Laryngoscopy, direct operative with biopsy ....................................................................................................  
Laryngectomy ...................................................................................................................................................  
 
TUMOURS 
Benign tumours one or more, except as otherwise herein provided; 
Not requiring hospital confinement ..................................................................................................................  
Requiring hospital confinement .......................................................................................................................                         
Incision of conjunctiva, drainage or cyst .........................................................................................................                          
Drainage of ovarian cyst (s) vaginal ................................................................................................................                        
Excision of Bartholin's tumour or cyst ............................................................................................................. 
Lesion of tendon or fibrous sheath or capsule (e.g. cyst  or ganglion) foot or toe ...........................................  
Lesion of tendon  sheath-wrist  ........................................................................................................................                         
Malignant tumours of the mucous membrane, skin and subcutaneous tissue ..................................................                         
Malignant tumours, surgical removal of, except those of the mucous membrane, skin and subcutaneous  
tissue  ................................................................................................................................................................ 
Warts or moles .................................................................................................................................................                         
 
 

 
C 
C 
B 
C 
A 

 
 
 

C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 

 
B 
C 
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DAFTAR PEMBEDAHAN 
 

JENIS PEMBEDAHAN                                                                                 PERSENTASE  MANFAAT  
MAKSIMAL 

 
 
 
VARICOSE VEINS 
Injection treatment, complete procedure one or both legs ...............................................................................  
Cutting operation, complete procedure 
One leg .............................................................................................................................................................                       
Both legs ...........................................................................................................................................................                 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

C 
 

C 
B 
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JAMINAN TAMBAHAN 
 
1. Santunan Meninggal Dunia dan Cacat Tetap Akibat Kecelekaan 

a. Satunan Meninggal Dunia akibat Kecelekaan 
Polis ini memberikan santunan jika Tertanggung meninggal dunia dimana saja yang disebabkan oleh 
kecelakaan yang dijamin Polis. Termasuk dibawah jaminan ini adalah kecelakaan yang diakibatkan dari 
resiko mengendarai motor. Santunan ini tidak berlaku jika Tertanggung telah menerima pembayaran 
santunan cacat tetap sebesar maksimum limit yang tercantum pada Ikhtisar Polis. 

 
b. Santunan Cacat Tetap Akibat Kecelakaan 

Polis ini memberikan santunan jika Tertanggung menderita cacat tetap total atau cacat tetap sebagian. 
Pembayaran akan dilakukan berdasarkan persentase  yang berlaku untuk setiap jenis cacat yang diderita oleh 
Tertanggung.  

 
b.1.  Cacat Tetap Total  

Adalah keadaan cacat yang menghalangi semua pekerjaan utama Tertanggung sehari-hari seperti makan, 
minum, berpakaian dan pekerjaan sejenisnya. Yang termasuk Cacat Tetap Total adalah : 
b.1.1.  Kebutaan atas kedua belah mata   100% 
b.1.2.  Kehilangan daya ingatan total   100% 
b.1.3.  Kelumpuhan total selama-lamanya  100% 

  
b.2.  Cacat Tetap Sebagian, yaitu : 

b.2.1.  Kebutaan pada sebuah mata   40% 
b.2.2.  Ketulian total pada kedua telinga   50% 
b.2.3.  Ketulian total pada sebuah telinga  20% 
b.2.4.  Kebisuan total selama-lamanya   50% 
b.2.5.  Impotensi     30% 
b.2.6.  Kehilangan seluruh: 

                  (pada orang kidal adalah sebaliknya) 
       Kanan  Kiri 

- Lengan dari sendi bahu   60%  50% 
- Lengan dari sendi siku   50%  45% 
-  Tangan dari sendi pergelangan   40%  35% 
-  Ibu jari tangan    20%  15% 
-  Jari telunjuk   dari sendi   10%  10% 
-  Jari tengah pangkal    10%  10% 
-  Jari manis                  10%  10% 
-  Jari kelingking      5%    5% 

 
(Pembayaran ganti rugi untuk Cacat Tetap Sebagian pada jari-jari tangan prosentasenya akan 
memperbandingkan keadaan cacat dengan ruas-ruas pada jari tersebut dan pembayaran ganti rugi untuk 
jari-jari tersebut jumlahnya tidak akan melebihi pembayaran ganti rugi untuk cacat tetap atas kehilangan 
seluruh tangan dan sendi pergelangan tangan). 

 
b.2.7.  Kehilangan seluruh: 

                   (pada orang kidal adalah sebaliknya) 
       Kanan  Kiri 
- Kaki, dari pangkal paha   50%  40% 
-  Kaki, dari paha atau sendi lutut   40%  40% 
- Kaki, dari pergelangan kaki   40%  40% 
-  Ibu jari kaki      20%  20% 
- Jari telunjuk kaki           5%    5% 
- Jari tengah kaki        5%    5% 
- Jari manis kaki      5%    5% 
- Jari kelingking kaki      5%    5% 
 

c. Santunan Perawatan Inap (Perawatan Inap > 8 hari) 
Penanggung akan membayarkan santunan perawatan inap dalam hal Tertanggung harus menjalani 
perawatan inap yang diakibatkan oleh sakit dan kecelakaan yang dijamin Polis dengan syarat lama 
perawatan diatas 8 (delapan) hari dan perawatan tersebut terjadi didalam masa berlakunya Polis ini. 
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Pasal  12 
 ASURANSI LAIN 

 
1. Asuransi Lain dibawah  Polis  ini 

Seorang Tertanggung tidak boleh dijamin dibawah lebih dari satu Polis simas sehat income. Apabila ternyata 
bahwa seorang Tertanggung memiliki lebih dari satu Polis, maka Perusahaan akan menganggap orang tersebut 
dipertanggungkan dibawah Polis yang memberikan Santunan yang paling besar. Apabila jumlah Santunan 
berdasarkan Polis-polis tersebut adalah sama besar maka Perusahaan akan menganggap orang tersebut 
dipertanggungkan berdasarkan Polis yang lebih dulu dikeluarkan. 
Premi yang telah dibayar untuk Polis-polis lain selain yang dianggap berlaku atas nama,Tertanggung akan 
dikreditkan kembali pada Rekening Kartu Visa/MasterCard Tertanggung atau dengan cara melalui transfer ke 
rekening Tertanggung.  
 

2. Asuransi Lain 
Kecuali seperti yang ditentukan diatas, Santunan berdasarkan Polis ini akan dibayar sebagai tambahan atas 
santunan-santunan dibawah Polis asuransi lain dimana Tertanggung mempunyai hak. 
 

 
Pasal  13 

TABEL PREMI 
 
 

PREMI BULANAN (Rp)  

PLAN A PLAN B PLAN C PLAN D PLAN E 
USIA 

  PRIA WANITA PRIA WANITA PRIA WANITA PRIA WANITA PRIA WANITA 

Jaminan Utama  

17 – 44 37.000 42.500 74.000 85.000 110.500 127.000 147.500 169.500 184.100 211.600 

45 – 49 46.000 49.500 92.000 99.000 137.500 148.000 183.500 197.500 229.100 246.600 

50 – 54 55.000 57.000 110.000 114.000 164.500 170.500 219.500 227.500 274.100 284.100 

55  - 59 67.500 69.000 135.000 138.000 202.000 206.500 269.500 275.500 336.600 344.100 

60 – 64 88.000 78.000 176.000 156.000 263.500 233.500 351.500 311.500 439.100 389.100 

Setiap Anak 23.500 47.000 70.500 94.000 117.500 

Jaminan Tambahan  

Dewasa 18.000 

Anak 12.000 
 

 

PREMI BULANAN (Rp)  

PLAN F PLAN G PLAN H PLAN I PLAN J 
USIA 

  PRIA WANITA PRIA WANITA PRIA WANITA PRIA WANITA PRIA WANITA 

Jaminan Utama  

17 – 44 226.000 261.000 264.000 306.000 302.000 349.000 340.000 393.000 377.000 436.000 

45 – 49 280.000 303.000 328.000 354.000 375.000 405.000 421.000 455.000 468.000 506.000 

50 – 54 334.000 347.000 391.000 406.000 446.000 463.000 502.000 521.000 557.000 579.000 

55  - 59 409.000 420.000 478.000 491.000 546.000 560.000 614.000 630.000 682.000 700.000 

60 – 64 534.000 472.000 623.000 552.000 712.000 630.000 801.000 709.000 890.000 788.000 

Setiap Anak 147.000 172.000 196.000 220.000 244.000 

Jaminan Tambahan  

Dewasa 36.000 

Anak 24.000 
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Pasal  14 
KETENTUAN KLAIM 

 
1. Prosedur Klaim 
 1.1   Dokumen yang dibutuhkan :  
  1.1.1   Santunan Tunai Harian, Santunan Pembedahan dan Santunan Perawatan Inap 
   - Asli Formulir Klaim Asuransi  
   - Foto copy Sertifikat Polis 
   - Foto copy KTP 
   - Foto copy Kwitansi dari Rumah Sakit beserta perincian dari biaya-biaya yang dikeluarkan  
   - Surat-surat Keterangan lain yang diperlukan menurut pertimbangan Penanggung. 
 
  1.1.2   Meninggal Dunia/Cacat Tetap  
   - Asli Formulir Klaim Asuransi  
   - Foto copy  Sertifikat Polis 
   - Fotokopi KTP 
   - Fotokopi SIM (jika pada saat kecelakaan sedang mengendarai kendaraan bermotor) 
   - Foto copy Legalisir Surat Keterangan Kematian dari Rumah Sakit (jika Tertanggung meninggal 

dunia akibat sakit dan kecelakaan di Rumah Sakit) 
   - Foto copy Legalisir Surat Keterangan Kematian dari kelurahan (jika Tertanggung meninggal 

dunia akibat sakit dan kecelakaan di Rumah) 
   - Foto copy Visum et Repertum (jika korban meninggal dunia secara tidak wajar) 
   - Foto copy Surat Keterangan Dokter/Rumah Sakit yang berisi keterangan tentang akibat-akibat 

fisik yang dialami Tertanggung (jika Tertanggung mengalami Cacat Tetap) 
   - Foto copy Surat Keterangan dari Kepolisian (dalam hal kecelakaan lalu lintas dan ditangani oleh 

kepolisian) 
   - Foto copy Surat Keterangan/Bukti Ahli Waris 
   - Surat-surat Keterangan lain yang diperlukan menurut pertimbangan Penanggung 
 
 1.2  Tata Cara Pengajuan Klaim 

  1.2.1  Pada saat kejadian yang mengakibatkan tuntutan klaim pada Polis ini, pernyataan tertulis harus 
diberikan  kepada Bagian Klaim dari Perusahaan, secepatnya dan, dalam setiap hal, dalam 3 x 24 
jam setelah tanggal kejadian.  Pemberitahuan yang diberikan oleh atau atas nama Tertanggung 
kepada Penanggung dengan cukup keterangan untuk membuktikan jati diri Tertanggung akan 
dianggap sebagai suatu pemberitahuan. Kelalaian untuk memberitahu Perusahaan dalam jangka 
waktu yang telah ditetapkan tidak akan menyebabkan tidak berlakunya suatu tuntutan/klaim 
apabila dapat diperlihatkan bukti yang memuaskan kepada Perusahaan bahwa pemberitahuan telah 
diberikan secepat yang dimungkinkan dan dalam hal apapun tidak boleh lebih dari 30 (tiga puluh) 
hari sejak dimulainya tanggal kejadian.  

  1.2.2 Perusahaan kemudian akan memberikan Formulir Klaim kepada Tertanggung untuk diisi sebagai 
bukti pengajuan klaim. 

  1.2.3  Tertanggung/wakil Tertanggung harus mengisi dan menandatangani Formulir Klaim yang dapat 
diminta kepada Penanggung. 

  1.2.4  Tertanggung harus menyertakan seluruh dokumen pendukung pada setiap pengajuan klaim kepada 
Penanggung 

  1.2.5  Formulir Klaim yang sudah diisi, dilengkapi dan ditandatangani sebagaimana diatur pada point 
1.2.3 diatas bersama dengan dokumen pendukung sebagaimana diatur dalam point 1.2.4 diatas, 
harus dikirimkan kepada Penanggung atas biaya Tertanggung sesegera mungkin dan selambat-
lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal kejadian. Dokumen-dokumen lain atau 
bukti apappun yang dibutuhkan Perusahaan untuk membuktikan klaim harus disediakan oleh 
Tertanggung dengan biaya sendiri. 

  1.2.6 Perusahaan melakukan pembayaran santunan ke rekening Pemegang Polis/wakilnya dalam waktu 
14 (tiga puluh) hari kerja  setelah dokumen yang diterima oleh Perusahaan secara lengkap.    

 
2. Pemeriksaan Fisik 

Perusahaan atas biaya sendiri berhak dan berkesempatan untuk memeriksa seseorang Tertanggung setiap saat 
dan selama proses klaim dibawah Polis ini belum selesai. Perusahaan akan, dalam hal meninggalnya 
Tertanggung, berhak untuk melakukan pemeriksaan setelah meninggal dunia/otopsi atas biaya sendiri jika tidak 
dilarang oleh undang-undang/hukum. 
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3. Kadaluarsa Tuntutan Hukum 
Apabila Tertanggung tidak mengajukan keberatan atau menempuh upaya hukum dalam waktu 180 (seratus 
delapan puluh) hari kalender sejak Penanggung memberitahukan secara tertulis kepada Tertanggung bahwa 
Tertanggung tidak berhak untuk mendapatkan ganti rugi klaim, maka hak Tertanggung untuk mendapatkan ganti 
rugi atas klaim tersebut menjadi hilang dengan sendirinya dan Tertanggung tidak berhak lagi mengajukan 
tuntutan hukum terhadap Penanggung. 
 

4. Pembayaran Santunan 
Santunan yang dapat dibayar berdasarkan Polis ini akan dibayar kepada Pemegang Polis atau seperti yang telah 
ditentukan secara tertulis oleh Pemegang Polis. 
Dalam hal tidak ada permintaan/ketentuan tertulis oleh Pemegang Polis, Santunan-santunan yang belum terbayar 
pada saat Pemegang Polis meninggal dunia akan dibayarkan kepada Ahli Waris.   

 
 

Pasal  15 
PENUTUP 

 
Untuk hal-hal yang belum cukup atau tidak diatur dalam Polis ini, berlaku ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum 
Dagang dan peraturan perundangan lainnya. 
 
 
 
PT. Asuransi Sinar Mas 
 
 

 
 
 
Dumasi Marisina Magdalena Samosir, QIP, AAIK, AAAIJ, ICPU, ICHU, Ir  
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