Medicare

Travel Insurance Claim Form
Formulir Klaim Asuransi Perjalanan
ProMedicare

Harap diisi lengkap bagian-bagian yang berhubungan pada formulir ini disertai dengan semua dokumen asli yang diperlukan
(photocopy tidak berlaku) dan dikirim ke PT ASURANSI AXA INDONESIA

/ Umum

Nama Tertanggung
Alamat

Telp. No.

Agen Perjalanan
Tanggal Pesanan Bepergian

Tanggal Pesanan Bepergian
Dari

Sampai

Harap tuliskan nama dan alamat Perusahaan asuransi dan nomor polis pertanggungan Household dan All Risks anda

Kehilangan Deposit / Pembatalan / Pengurangan Perjalanan atau Penundaan Perjalanan /
Perjalanan Tidak Sinambung

Klaim untuk Pembatalan /Pengurangan Perjalanan / Penundaan Perjalanan (coret yang tidak perlu)
Tanggal pembatalan, penundaan atau kedatangan jika terjadi pengurangan perjalanan /
Perjalanan Tidak Sinambung
Alasan pembatalan / pengurangan / penundaan perjalanan / Perjalanan Tidak Sinambung

Jika pembatalan karena ada seseorang yang sakit atau cider, mohon informasikan nama dari orang yang sakit atau cidera tersebut dan
hubungannya dengan Tertanggung
Nama orang yang sakit atau cidera

Hubungan

Terkait klaim penundaan, mohon cantumkan lamanya penundaan (Paling tidak 12 jam dari saat yang ditentukan
dalam jadual perjalanan)
Amount claimed
Jumlah tuntutan

Rp/US$

/ Pertanggungan Kecelakaan Diri
Tanggal dan tempat terjadinya kecelakaan

Tanggal

Tempat

Bagaimana terjadinya kecelakaan ?
Jenis luka (atau penyebab sebenarnya dari kematian)
Nama dokter yang konsultasi dengan anda di luar negeri
Nama dan alamat dokter yang merawat anda di Indonesia
Nama dan alamat dokter yang biasanya merawat anda (jika berbeda dengan di atas)

Bagasi / Barang Pribadi (termasuk keterlambatan bagasi) /Dokumen Perjalanan
Tanggal, jam, dan tempat terjadinya kehilangan / kerusakan
Tanggal

Jam

Tempat

Keterangan keadaan yang sebenarnya dari kehilangan / kerusakan atau keterlambatan (jika diperlukan, anda dapat menggunakan lembar
terpisah untuk menjelaskan secara rinci)

Kepada siapa anda laporkan kehilangan tersebut
Apakah anda melaporkan kepada polisi ?
Jika ya, tanggal berapa dilaporkan
Alamat kantor polisi

Ya

Tidak

Apakah kehilangan/kerusakan terjadi pada saat berada dibawah pengawasan pengangkut
(perusahaan penerbangan, bis dsb)?

Ya

Tidak

Tanggal dilaporkan kepada pengangkut
Nama dan alamat pengangkut

Jelaskan barang yang hilang atau
rusak termasuk merek/model dll

Tempat pembelian barang

Tanggal
pembelian

Harga pembelian

Jumlah yang dituntut

/ Manfaat biaya Medis dan Rumah Sakit
Tanggal dan tempat terjadinya kecelakaan/mulainya penyakit

Tanggal

Tempat

Jenis dan kondisi kecelakaan/penyakit
Lamanya perawatan di Rumah Sakit

Jenis pembiayaan

Kepada siapa akan dibayarkan

Jumlah (selain Rupiah
jelaskan mata uangnya)

Jika ada kuitansi-kuitansi yang belum dibayar, mohon berikan nama dan alamat kepada siapa harus dibayar

Perincian rekening yang belum
dibayar

/ Pernyataan & Surat Kuasa

Saya menyatakan bahwa semua keterangan yang diberikan adalah benar

Dengan ini saya memberi kuasa kepada rumah sakit, dokter atau orang lain yang memeriksa atau mengobati saya untuk melengkapi keterangan
yang diperlukan PT ASURANSI AXA INDONESIA atau perwakilannya, atas seluruh keterangan yang bersangkutan dengan suatu
penyakit atau kecelakaan, riwayat kesehatan, konsultasi pemberian resep atau pengobatan, dan salinan dari seluruh dokumen rumah sakit atau
kesehatan. Fotocopi dari surat kuasa ini akan diperlakukan sesuai dengan aslinya.

/Tanda tangan

/Tanggal

