Exclusive
Catatan Penting
Jika Anda tidak mengisi secara lengkap dan benar sesuai fakta yang Anda tahu atau seharusnya Anda tahu, maka polis Anda dapat dibatalkan. Anda harus mengungkapkan
fakta apapun bahkan jika Anda merasa tidak yakin apakah hal tersebut harus dijelaskan.

Lengkapi formulir ini dengan menggunakan Huruf Besar dan dengan memberikan tanda centang pada kotak-kotak yang sesuai. Penting agar Anda memberikan informasi
berikut ini sehingga kami dapat menilai permohonan Anda secara tepat. Apabila Anda tidak menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, maka kami akan menganggap bahwa
Anda tidak memiliki hal-hal untuk diungkapkan. Permohonan ini harus dilengkapi oleh Anda atau orang tua/wali Anda yang sah dengan menggunakan tulisan tangan
Anda/mereka sendiri. Apabila Anda ingin melakukan koreksi, berikan paraf pada perubahan tersebut.

Rincian data pemohon (berikan informasi kepada kami tentang perubahan alamat Anda)
Nama (sesuai KTP/Paspor)

No. KTP/Paspor 1
Status Perkawinan

Tanggal lahir


Belum Menikah



Jenis kelamin
Laki-laki



Wanita

Kebangsaan
/ Menikah

Negara tempat tinggal utama 2 dan alamatnya

Alamat negara asal jika berbeda dengan negara tempat tinggal utama

Alamat surat menyurat jika berbeda dengan negara tempat tinggal utama

No. telepon

No. faks

No. telepon genggam

kode negara kode area no. telepon
Alamat e-mail
Nama perusahaan tempat bekerja
Pekerjaan/Jabatan

Bidang usaha

Mohon lampirkan fotokopi KTP atau paspor (untuk bukti identitas)

Negara dimana Anda tinggal atau bermaksud untuk tinggal pada hampir sepanjang tahun, yaitu selama 185 hari atau lebih dan yang akan tercantum sebagai alamat dan
tempat tinggal Anda dalam catatan kami.

Pilihan plan Anda ( Program yang dipilih akan sama untuk setiap orang yang ditanggung dalam permohonan ini)
Exclusive




Risiko sendiri tahunan






USD 5,000 (diskon premi 25%)
USD 1,500 (diskon premi 12.5%)
USD 500 (diskon premi 5%)



Pembayaran premi


Jika Anda bertempat tinggal di Amerika dan Hong Kong mohon
hubungi kami untuk penawaran

Rincian pembayaran lewat transfer bank akan kami informasikan lebih lanjut di Cover Note


Wilayah pertanggungan




Transfer Bank

Kartu kredit
Mohon lengkapi bagian otorisasi kartu kredit pada halaman 6



Seluruh dunia, kecuali Amerika Serikat
Seluruh dunia

Tunai

Program akan dimulai pada
/
/
(tgl/bln/thn) selama satu tahun. Tidak ada pertanggungjawaban yang akan diterima sampai permohonan ini dan premi telah
diterima oleh AXA. Pertanggungan akan tunduk pada tidak adanya perubahan informasi sebagaimana dinyatakan oleh Anda dalam formulir permohonan ini dan pada
waktu dimulainya program. Segera beritahukan kepada kami apabila terdapat perubahaninformasi apapun setelah Anda mengetahui adanya perubahan tersebut. Apabila
Anda tidak memberitahukan perubahan tersebut kepada kami, klaim atau manfaat akan ditolak atau pertanggungan akan ditarik.

Dokter (Dokter-dokter) yang paling sering dikunjungi selama 5 tahun terakhir
Nama Dokter (Dokter-dokter)
Alamat

No. Telepon

No. Faks

Alamat E-mail

Mohon lanjutkan di halaman 5 dibawah ‘Informasi Tambahan’ apabila dibutuhkan

Orang-orang yang ditanggung


Apakah pemohon termasuk salah satu orang yang ditanggung?

Ya



Tidak

Anggota keluarga tambahan yang akan ditanggung^
Nama (sesuai KTP/Paspor)

Jenis kelamin
Hubungan dengan pemohon

Kebangsaan

Tanggal lahir
tgl/bln/tahun

No. KTP/Paspor

Negara tempat tinggal utama2
Pekerjaan/Jabatan

Bidang Usaha

Nama (sesuai KTP/Paspor)
Jenis kelamin
Hubungan dengan pemohon

Kebangsaan
Tanggal lahir
tgl/bln/tahun

Negara tempat tinggal utama2
Pekerjaan/jabatan

Bidang Usaha

No. KTP/Paspor

/ Nama (sesuai KTP/Paspor)
Jenis kelamin
Hubungan dengan pemohon

Kebangsaan
Tanggal lahir
tgl/bln/tahun

No. KTP/Paspor

Negara tempat tinggal utama2
Pekerjaan/jabatan:

Bidang Usaha

Nama (sesuai KTP/Paspor)
Jenis kelamin
Hubungan dengan pemohon

Kebangsaan
Tanggal Lahir
tgl/bln/tahun

No. KTP/Paspor

Negara tempat tinggal utama2
Pekerjaan/jabatan

Bidang Usaha

Negara dimana Anda tinggal atau bermaksud untuk tinggal pada hampir sepanjang tahun, yaitu selama 185 hari atau lebih dan yang akan tercantum sebagai alamat dan
tempat tinggal Anda dalam catatan kami.

Anggota keluarga tambahan yang akan ditanggung dalam permohonan yang sama harus tinggal bersama Anda. Jika Anda ingin menanggung anggota keluarga yang tidak
tinggal bersama Anda, mohon gunakan formulir permohonan lain.

Perusahaan asuransi yang menjamin Anda saat ini atau sebelumnya
Apakah orang yang akan ditanggung saat ini atau sebelumnya pernah memiliki pertanggungan kesehatan dengan perusahaan asuransi manapun, termasuk AXA?




Apakah orang yang akan ditanggung memiliki permohonan asuransi jiwa atau kesehatan yang pernah ditolak, ditunda, diterima dengan syarat-syarat khusus oleh perusahaan
asuransi atau perpanjangannya pernah ditolak




Apabila ada jawaban untuk salah satu pertanyaan diatas adalah ‘Ya’ mohon berikan rincian dibawah ini (termasuk nama perusahaan asuransi, nama skema/plan, jangka
waktu asuransi dan nomor keanggotaan, apabila tersedia)

RIWAYAT MEDIS YANG BERSIFAT RAHASIA (Pernyataan-pernyataan harus dibuat secara tertulis
pada permohonan ini. Pernyataan-pernyataan secara lisan TIDAK AKAN diterima)

TIDAK ADA PERTANGGUNGJAWABAN YANG AKAN DITERIMA UNTUK SETIAP KONDISI MEDIS YANG BERMULA SEBELUM
TANGGAL PENDAFTARAN ATAU YANG TELAH DAPAT DIPERKIRAKAN PADA SAAT PERMOHONAN DIAJUKAN kecuali apabila
kondisi medis tersebut telah dinyatakan kepada dan diterima oleh AXA secara tertulis.

Kelalaian untuk memberitahukan kepada AXA tentang suatu kondisi medis dapat menyebabkan klaim atas manfaat ditolak dan pertanggungan ditarik. Apabila Anda
merasa ragu-ragu, sebaiknya Anda mengungkapkan kondisi medis. Pastikan bahwa Anda mengungkapkan secara lengkap setiap kondisi dan gejala yang diketahui atau diduga
yang dialami oleh setiap orang yang tercakup dalam permohonan ini. Hal ini berlaku bahkan apabila nasihat profesional belum diupayakan. Contoh-contoh khusus adalah
varises, alergi, sakit punggung, kelainan pada kaki misalnya, pembengkakan ibu jari, ambeien/wasir, masalah-masalah ginekologi (termasuk ketidakteraturan menstruasi),
komplikasi kehamilan, gangguan pencernaan, masalah-masalah kulit, masalah dengan jantung, anggota tubuh, mata, urat-urat saraf, telinga, masalah-masalah hidung atau
tenggorokan atau rasa nyeri, pembengkakan, benjolan atau demam.

Bagian A
Anda harus menyatakan riwayat medis Anda bahkan apabila Anda telah diasuransikan oleh kami atau siapa pun sebelumnya

Nama

Pertimbangkan keenam pertanyaan di bawah ini
sebagaimana pertanyaan-pertanyaan tersebut berlaku
untuk setiap orang yang disebutkan. Jawablah setiap
pertanyaan dengan memberikan tanda centang yang jelas
pada salah satu kotak Ya/Tidak yang sesuai

Apakah pernah menjalani perawatan rawat inap di
rumah sakit atau panti perawatan selama lima tahun
terakhir?

Apakah pernah berkonsultasi dengan dokter
spesialis/umum selama lima tahun terakhir?

Apakah Anda pernah mengalami gejala-gejala apa
pun tetapi belum dikonsultasikan dengan seorang
dokter selama lima tahun terakhir?

Apakah Anda pernah berkonsultasi dengan seorang
dokter dan/atau mendapatkan resep untuk obatobatan atau pengobatan apa pun selama dua tahun
terakhir?

Apakah terdapat kondisi medis atau gigi yang
kronis/telah lama atau apakah terdapat kecacatan,
kelainan atau penyakit atau cedera kambuhan
lainnya yang telah diketahui selama lima tahun
terakhir?

Anggota keluarga
pertama
Nama

Anggota keluarga
kedua
Nama

Anggota keluarga
ketiga
Nama

Anggota keluarga
keempat
Nama

Ya

Tidak

Ya

Tidak

Ya

Tidak

Ya

Tidak

Ya

Tidak





















Ya

Tidak

Ya

Tidak

Ya

Tidak

Ya

Tidak

Ya

Tidak





















Ya

Tidak

Ya

Tidak

Ya

Tidak

Ya

Tidak

Ya

Tidak





















Ya

Tidak

Ya

Tidak

Ya

Tidak

Ya

Tidak

Ya

Tidak





















Ya

Tidak

Ya

Tidak

Ya

Tidak

Ya

Tidak

Ya

Tidak





















Apakah terdapat kebutuhan yang telah diketahui
atau dapat diperkirakan sebelumnya untuk
berkonsultasi dengan dokter mana pun atau ahli
kesehatan lainnya?

Ya

Tidak

Ya

Tidak

Ya

Tidak

Ya

Tidak

Ya

Tidak





















Apabila terdapat kondisi penting apa pun yang terjadi di luar jangka waktu lima tahun yang disebutkan di atas yang perlu kami ketahui, Anda harus menyatakan hal tersebut
dengan itikad baik.

Bagian B* (Gunakan huruf besar di semua kolom)

Kapan mulai muncul?
Nama pasien

Kolom yang sesuai
dengan Bagian A

Penyebab sakit/
ketidakmampuan
dan perawatan
yang diterima

Berapa lama
berlangsung?
Bulan

Perlu perawatan atau
konsultasi lanjutan?

Keadaan kesehatan
saat ini?

Tahun

Bagian ini berlaku apabila Anda memberikan jawaban ‘Ya’ pada Bagian A. Ungkapkan semua kondisi medis Anda (atau gejala-gejala yang belum didiagnosis) yang
menjadi maksud dari jawaban-jawaban tersebut. Gunakan kolom 3 untuk membuat daftar kondisi-kondisi tersebut secara terpisah dan berikan rincian informasi lebih lanjut
yang diminta dalam kolom 4 sampai dengan kolom 6. Apabila tidak terdapat cukup ruang, buatlah daftar pada halaman ini di bawah judul ‘Informasi Tambahan’.

Informasi Tambahan

Otorisasi kartu kredit
Saya akan membayar premi sebesar

-

No. kartu

Tanggal

bln

-

-

thn

Nama pemegang kartu

Tandatangan pemegang kartu

Tanggal

Tanda tangan dan pernyataan Anda
Dengan ini saya/kami menyatakan bahwa informasi penting tentang fitur-fitur utama dari produk, telah dijelaskan kepada saya/kami secara memuaskan.

Dengan ini saya/kami menyatakan bahwa jawaban-jawaban dan pernyataan-pernyataan di atas adalah benar, dan bahwa saya/kami tidak menahan informasi apa pun
terkait dengan permohonan ini. Saya/Kami menyetujui bahwa Pernyataan ini dan jawaban-jawaban yang diberikan di atas, serta setiap permohonan atau pernyataan yang
dibuat secara tertulis oleh saya/kami sendiri atau setiap orang yang bertindak atas nama saya/kami adalah dasar kontrak antara saya/kami sendiri dengan PT Asuransi
AXA Indonesia. Selanjutnya saya/kami menyatakan dan menyetujui bahwa apabila pernyataan ini memuat pernyataan yang salah, penyajian yang salah, hal-hal yang
disembunyikan, dan/atau kecurangan, penerbitan polis ini tidak merupakan atau tidak akan dianggap sebagai pengesampingan pernyataan yang salah, penyajian yang salah,
hal-hal yang disembunyikan, dan/atau kecurangan tersebut.

Selanjutnya saya/kami mengakui bahwa saya/kami memahami sepenuhnya semua syarat dan jawaban-jawaban yang diberikan adalah informasi yang nyata yang
diungkapkan oleh saya/kami kepada orang yang mengisi formulir ini atas nama saya/kami. Saya/Kami menyetujui bahwa permohonan saya/kami ini akan diterima atas
dasar pernyataan-pernyataan ini. Saya/Kami menyetujui bahwa AXA dapat menghubungi dokter(-dokter) saya/kami untuk memperoleh rincian lebih lanjut tentang riwayat
medis saya/kami dan saya/kami memberikan kuasa kepada dokter(-dokter) tersebut untuk mengeluarkan informasi apa pun yang mungkin diharuskan oleh AXA.

Saya/Kami akan membaca Perjanjian Keanggotaan InternationalExclusive setelah kami menerimanya dan bahwa dengan ini saya/kami setuju untuk mengikatkan diri
dengan Perjanjian Keanggotaan tersebut. Apabila terjadi sengketa apa pun, saya/kami setuju untuk mengikuti Klausa Penyelesaian Sengketa seperti yang tertera
dalam polis.

Tanda tangan

Mohon diperhatikan:

Nama jelas

Tanggal

Anda disarankan untuk menyimpan catatan tentang semua informasi yang diberikan terkait dengan permohonan ini, termasuk setiap surat
yang Anda kirimkan kepada kami yang terkait dengan permohonan ini. Apabila Anda ingin mendapatkan salinan dari permohonan ini, beritahukanlah kepada kami dalam
jangka waktu tiga bulan. Setelah melengkapi formulir permohonan ini dan menandatangani Pernyataan, kembalikanlah formulir permohonan ini
kepada PT Asuransi AXA Indonesia.

