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  DEFINISI 
Seluruh Dunia 

(USD) 

Special Asia 

(USD) 

  KECELAKAAN DIRI Platinum Gold Special Asia 

1. Kecelakaan Diri  

Sejumlah uang santunan akan dibayar untuk kematian, kehilangan salah satu anggota badan, salah 

satu atau kedua mata, atau kelumpuhan total akibat kecelakaan yang terjadi selama dalam 

perjalanan. 

 

200,000 

 

100,000 

 

25,000 

2. Penutupan Penerbangan Ganda  

Santunan untuk kecelakaan pribadi digandakan apabila kecelakaan terjadi pada saat berada di 

dalam pesawat terbang komersil terjadwal. 

 

400,000 

 

200,000 

 

50,000 

  BIAYA PENGOBATAN, GIGI dan BANTUAN KESEHATAN DARURAT Platinum Gold Special Asia 

3. Biaya Pengobatan, Gigi dan lainnya  

Mengalami sakit ataupun terluka akibat kecelakaan di waktu melakukan perjalanan jauh dari 

tempat tinggal Anda memerlukan biaya yang jauh lebih mahal. Untuk itu, SmartTraveller dapat 

mengganti biaya pengobatan Anda, perawatan gigi karena dalam keadaan darurat, biaya rumah 

sakit, biaya operasi, termasuk pengobatan tradisional yang dialami/terjadi selama dalam 

perjalanan. 

 

200,000 

 

 

50,000 

 

 

25,000 

 

 Biaya Pengobatan di Indonesia  

Penggantian biaya rumah sakit di Indonesia maksimum selama 90 hari untuk masa perawatan. 

 

1,250 

 

1,250 

 

1,250 

4. Pemulangan Jenazah  

Biaya untuk penguburan atau kremasi di luar negeri ditempat kematian terjadi atau biaya untuk 

mengangkut Jenazah kembali ke Indonesia. 

 

Biaya 

Sebenarnya 

 

Biaya 

Sebenarnya 

 

Biaya 

Sebenarnya 

5. Manfaat Perawatan Anak dan Kunjungan Duka  

Manfaat ini diberikan untuk satu orang, keluarga atau teman, yang diperlukan untuk tinggal 

bersama atau melakukan perjalanan bersama Anda selama dirawat di rumah sakit di luar negeri. 

Manfaat ini juga membayar biaya untuk satu orang, keluarga atau teman, yang menemani anak 

Anda kembali ke Indonesia karena Anda harus dirawat di rumah sakit di luar negeri. 

 

3,000 

 

3,000 

 

3,000 

6. Evakuasi Medis Darurat/Repatriasi  

SmartTraveller memberikan fasilitas pelayanan 24 jam pada keadaan darurat di seluruh dunia. 

Pelayanan yang diberikan termasuk pengobatan, pendaftaran ke rumah sakit dan kunjungan bagi 

pendamping, memonitor kondisi dan garansi biaya pengobatan, rujukan ke dokter, rumah sakit, 

kedutaan, pengacara ataupun penerjemah. Sebagai tambahan, SmartTraveller akan menggantikan 

sampai batas jumlah yang dipilih untuk biaya evakuasi dan repatriasi medis. 

 

Biaya 

Sebenarnya 

 

Biaya 

Sebenarnya  

 

Biaya 

Sebenarnya  

  KETIDAKNYAMANAN PERJALANAN Platinum Gold Special Asia 

7. Tanggung Jawab Hukum Pribadi  

SmartTraveller juga menutup tanggung jawab hukum pribadi kepada pihak ketiga untuk luka badan 

atau kerusakan barang termasuk biaya proses hukum yang terjadi karena kelalaian anda pada saat 

dalam perjalanan. 

 

150,000 

 

135,000 

 

125,000 

8. Kehilangan Uang Muka atau Pembatalan  

Penggantian uang muka yang telah dibayarkan jika anda terpaksa membatalkan perjalanan anda 

dalam waktu maksimum 30 hari sebelum keberangkatan. 

 

5,000 

 

3,000 

 

1,000 

9. Penundaan Perjalanan  

Anda dapat mengajukan klaim tunai sebesar jumlah yang tertera di dalam sertifikat polis (sampai 

batas maksimum) untuk setiap 6 jam keterlambatan pada pesawat, kereta api atau kapal lautyang 

disebabkan oleh kejadian-kejadian diluar kekuasaan anda. Apabila anda menginginkan 

penjadwalan kembali, biaya pembatalan dan biaya tambahan lainnya termasuk biaya akomodasi 

akan ditanggung. 

 

100/6 jam 

maks. 500 

 

 

50/6 jam 

maks. 350 

 

 

50/6 jam 

maks. 200 

 

 Pembatalan karena Penundaan Perjalanan 2,000 2,000 2,000 

10. Pengurangan Perjalanan  

Apabila anda terpaksa mengurangi perjalanan anda karena hal-hal yang diluar kekuasaan anda, 

kami akan menggantikan biaya peralanan yang telah dibayar dimuka sampai batas yang telah 

ditentukan pada ikhtisar pertanggungan. 

 

5,000 

 

3,000 

 

1,000 

11. Penerbangan Tidak Sinambung  

Manfaat untuk mengganti biaya yang dikeluarkan untuk tambahan akomodasi, makanan dan 

minuman yang timbul karena jadwal penerbangan sambungan yang sudah dikonfirmasi mengalami 

keterlambatan. 

 

50/4 jam 

maks. 500 

 

 

50/4 jam 

maks. 300 

 

 

50/4 jam 

maks. 100 

 

  



*Dapatkan Discount Premi 10% dengan menggunakan kode Promo : M03D129N 

12. Pembajakan  

Jika alat transportasi anda dibajak, SmartTraveller akan memberikan uang tunai harian untuk 

penundaan perjalanan anda. 

 

1,000 

(50/24 jam) 

 

1,000 

(50/24 jam) 

 

1,000 

(50/24 jam) 

13. Asuransi Isi Rumah  

Membayar kerusakan akibat kebakaran atas isi rumah tertanggung yang ditinggal kosong karena 

perjalanan tertanggung. 

 

5,000 

 

2,000 

 

1,000 

14. Risiko Sendiri Sewa Kendaraan  

Membayar risiko sendiri sehubungan dengan kerusakan atau kehilangan yang disebabkan oleh 

kecelakaan terhadap kendaraan yang disewa tertanggung. 

 

250 

 

× 

 

× 

15. Biaya Telepon Darurat 

Membayarkan biaya telepon yang dikeluarkan oleh Anda, hanya untuk kondisi darurat medis atau 

perjalanan darurat. 

 

200 

 

100 

 

50 

  BAGASI DAN BARANG MILIK PRIBADI Platinum Gold Special Asia 

16. Bagasi dan Barang Milik Pribadi  

Kehilangan dan kerusakan bagasi Anda termasuk barang-barang di dalamnya dan barang yang 

dipakai atau dibawa selama Anda melakukan perjalanan akan ditanggung sampai batas limit yang 

tertera di sertifikat polis. 

 

Sub Limit : USD 300 per barang atau per set, dan USD 500 untuk laptop 

 

2,500 

 

2,000 

 

1,500 

17. Dokumen Perjalanan 1,000 750 500 

 Kehilangan Uang 300 250 250 

18. Bagasi yang Tertunda 

Apabila bagasi anda tertunda selama lebih dari 6 jam dikarenakan kelalaian penanganan pihak 

penerbangan atau terjadi pembajakan, SmartTraveller akan menggantikan biaya/pengeluaran yang 

timbul untuk pembelian kebutuhan utama seperti baju ataupun peralatan mandi. 

 

500 

 

350 

 

200 

19. Perlindungan Kartu Kredit 

Biaya penggantian atas penyalahgunaan kartu kredit Anda, jika selama perjalanan kartu kredit Anda 

dicuri. 

 

500 

 

300 

 

100 

  SANTUNAN TUNAI RUMAH SAKIT Platinum Gold Special Asia 

20. Santunan Tunai Rumah Sakit  

Untuk Tertanggung yang dirawat di Rumah Sakit lebih dari 24 jam akan memperoleh tunjangan 

tunai harian. Tunjangan tunai tersebut bebas digunakan untuk apa saja yang Anda inginkan. 

 

500 

(50/hari) 

 

500 

(50/hari) 

 

500 

(50/hari) 

  LAIN-LAIN Platinum Gold Special Asia 

21. Asuransi Risiko Golf 

Membayarkan santunan atas: 

a. Kerusakan/kehilangan peralatan golf 

b. Membayar biaya entertainment atas perayaan apabila Anda memenangkan hole-in-one 

 

250 

 

× 

 

× 

22. Asuransi Resiko Terorisme  

Suatu tindakan, termasuk tetapi tidak terbatas pada penggunaan kekuatan atau kekerasan 

dan/atau ancaman dari seseorang atau kelompok baik bertindak secara pribadi atau 

mengatasnamakan atau berkaitan dengan suatu organisasi atau pemerintahan dengan tujuan 

politik, agama, ideologi, atau sejenisnya termasuk tujuan untuk mempengaruhi suatu pemerintahan 

dan/atau membuat masyarakat atau sebagian masyarakat merasa takut. 

 

Dijamin 

 

Dijamin 

 

Dijamin 

21. Kehilangan Pendapatan Akibat Kecelakaan 

Menjamin kehilangan pendapatan akibat kecelakaan di luar negeri dimana tertanggung tidak dapat 

bekerja minimal 30 hari sejak keluar dari rumah sakit. 

 

1,000 

(100/minggu) 

 

1,000 

(100/minggu) 

 

1,000 

(100/minggu) 

 

 

 

 

 

 

PENTING DIKETAHUI 

1.  Untuk tertanggung yang berusia 65-85 tahun maka khusus poin no. 3 (Biaya Pengobatan) dan no. 5 (Evakuasi Medis) akan dibatasi sebesar : 

 Usia di atas 65-75 tahun dibatasi 35% 

 Usia di atas 75-85 tahun dibatasi 15% 

 Benefit lainnya sesuai tabel manfaat 

2. Pada Polis Keluarga, poin no. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 dibatasi 2 kali lipat dari batasan individu (khusus Polis Tahunan). 

3. Tertanggung dapat memilih Polis dengan mata uang Rupiah, yang dihitung dengan kurs USD 1 = Rp. 13.000. Apabila Tertanggung memilih Polis dengan mata uang 

USD, maka kurs yang berlaku adalah sesuai tanggal pembelian maupun saat pembayaran klaim. 
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CATATAN : 

Special Asia : Khusus untuk negara-negara berikut ini:  

Malaysia, Singapore, Brunei, India, Pakistan, United Arab Emirates, Philippines, Thailand, Saudi Arabia, Afghanistan, Armenia, Azerbaijan, Bangladesh, Bahrain, 

Bhutan, China, Hong Kong, Iraq, Jordan, Japan, Kyrgyzstan, Cambodia, South Korea, Kuwait, Kazakhstan, Laos, Lebanon, Sri Lanka, Myanmar, Mongolia, Macau, 

Maldives, Nepal, Oman, Qatar, Tajikistan, East Timor, Turkmenistan, Taiwan, Uzbekistan, Vietnam, Yemen.  

Platinum atau Gold : Jaminan Seluruh Dunia termasuk negara-negara SCHENGEN. 

 

Polis Satu Kali Perjalanan (Short-Trip) : maksimum 180 hari. 

Polis Tahunan (Annual Trip) : maksimum 90 hari untuk setiap perjalanan yang berada dalam periode 1 tahun. 

 

PENGECUALIAN UMUM : 

Berikut ini adalah ringkasan dari pengecualian di dalam polis, akan tetapi harap dibaca kembali sertifikat asuransi Anda untuk penjelasan yang terperinci: 

 Perang, revolusi, aksi-aksi pemerintah, terorisme dan sabotase (pengecualian ini tidak berlaku terhadap resiko pasif). Yang dimaksud dengan resiko pasif 

adalah dimana tertanggung terbunuh atau terluka karena tidak disengaja berada di tempat dimana terjadi tindakan terorisme atau pemogokan, kerusuhan 

dan huru hara. 

 Resiko nuklir. 

 Percobaan melukai diri sendiri atau penyakit, resiko yang berhubungan dengan kehamilan dan melahirkan. 

 Penyakit kelamin, AIDS atau penyakit lain yang berhubungan dengan AIDS. 

 Pecandu alkohol dan obat-obatan terlarang. 

 Setiap jenis penyakit ataupun kondisi yang sudah ada sebelumnya (pre-existing condition). 

 Olahraga balap, olahraga motor, pendakian gunung, pot-holding, aktivitas di dalam air, atau segala jenis kegiatan yang berbahaya lainnya, terbang sebagai 

pilot atau awak pesawat, olahraga musim dingin. 

 Perjalanan ke negara-negara yang pada saat perjalanan dikenakan pembatasan berdasarkan resolusi PBB, sanksi ekonomi, atau berdasarkan hukum dan 

peraturan Uni Eropa, Inggris, atau Amerika Serikat) 

 

INFORMASI PENTING UNTUK DIKETAHUI : 

 Pada saat penutupan ini berlaku, anda harus dalam keadaan sehat untuk melakukan perjalanan dan tidak menyadari adanya suatu keadaan yang dapat 

menjurus kepada pembatalan atau gangguan perjalanan yang telah anda rencanakan. 

 Usia yang dapat dipertanggungkan adalah mulai dari 1 tahun setelah tanggal keberangkatan, dengan maksimum usia 85 tahun sebelum tanggal 

keberangkatan, dengan ketentuan sebagai berikut: 

 Tertanggung utama yang berusia 1-17 tahun dijamin hanya jika saat perjalanan didampingi oleh orang tua atau walinya. 

 Polis Keluarga berarti Tertanggung, Suami/Istri Tertanggung, dan anak yang berusia 1-19 tahun (atau maksimal 25 tahun jika masih berstatus pelajar). 

 Tidak ada pengembalian premi, bila penutupan asuransi sudah berlaku. 

 Polis ini hanya ditujukan untuk warga negara Indonesia atau warga negara asing yang memiliki surat ijin menetap di Indonesia (KITAS, dsb). 

 Anda dapat memilih Plan Platinum atau Gold sebagai lampiran permohonan VISA SCHENGEN. Untuk Tertanggung yang berusia di atas 65 tahun hanya dapat 

menggunakan Plan Platinum. 

 Tidak berlaku untuk perjalanan ‘one way’.  

 

 

JASA BANTUAN : 

24-jam Alarm Centre : (62-21) 299 78999 (collect call) 

Nomor telepon lainnya : 

 Australia  : 1800-352028 

 France  : 0800-909825 

 Hongkong  : 800-901536 

 Singapore  : 800-6211105 

 U.S.A  : 888-6564234 
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