Pengecualian :
1. Perang (dengan atau tanpa adanya pernyataan perang), invasi
negara asing ke dalam suatu negara, permusuhan suatu negara
dengan negara lainnya, terorisme, perang saudara,
pemberontakan, revolusi, huru-hara, kerusuhan, tindakan militer
atau kudeta;
2. Bencana alam;
3. Tertanggung melakukan atau ikut serta dalam tindakan
melawan hukum negara di mana tindakan tersebut dilakukan
atau tindakan kriminal yang dilakukan oleh Tertanggung;
4. Keterlibatan Tertanggung dalam tugas militer pada angkatan
bersenjata atau suatu badan Internasional;
5. Bunuh diri, percobaan bunuh diri atau upaya apapun sejenisnya
yang mengakibatkan meninggalnya Tertanggung, baik dalam
keadaan sadar atau tidak sadar, kecuali bunuh diri dan/atau
upaya-upaya tersebut dilakukan setelah polis ini berlaku 2 (dua)
tahun sejak Tanggal Berlakunya Asuransi;
6. Penyalahgunaan minuman keras dan obat-obatan terlarang
termasuk ganja dan sejenisnya;
7. Perbuatan melanggar hukum;
8. Keterlibatan Tertanggung dalam kegiatan berbahaya (atau ikut
serta dalam latihan khusus untuk itu), termasuk tetapi tidak
terbatas pada kegiatan menyelam dengan menggunakan alat
pernafasan, pendakian gunung dengan menggunakan tali atau
penunjuk jalan, pot holing, terjun payung, layang gantung, olah
raga musim dingin dan/atau yang melibatkan es atau salju
termasuk tetapi tidak terbatas pada ski es dan kereta luncur, hoki
es, bungy jumping, serta olah raga profesional atau olah raga
lainnya yang menggunakan kendaraan tertentu;
9. Keterlibatan Tertanggung dalam penerbangan selain sebagai
seorang penumpang yang membayar di dalam pesawat terbang
komersial dengan sayap permanen yang disediakan dan
dioperasikan oleh suatu perusahaan penerbangan atau
perusahaan penyewaan pesawat terbang yang mempunyai izin
untuk menerbangkan secara rutin penumpang yang membayar,
atau di atas helikopter yang disediakan dan dioperasikan oleh
perusahaan penerbangan yang memiliki izin untuk
menerbangkan penumpang yang membayar, asalkan
helikopter yang dimaksud tersebut beroperasi hanya pada
bandar udara komersial dan atau terminal helikopter yang
mempunyai izin;
10. Dalam 5 (lima) tahun pertama setelah Tanggal Berlakunya
Asuransi, Tertanggung terinfeksi Virus Human Imunodeficiency
(HIV), Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS), AIDS
Related Complex (ARC), atau infeksi oportunistik dan atau
neoplasma (tumor) ganas yang ditemukan sehubungan dengan
infeksi HIV, AIDS, atau ARC;
11 Sebagai akibat perbuatan kejahatan yang dilakukan dengan
sengaja oleh mereka yang berkepentingan atas Polis ini.
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Cara Pembayaran Premi
Tahunan/Semesteran/Triwulanan/Bulanan atau dengan cara lain
yang disepakati antara Penerbit dengan Pemegang Polis
dan/atau Tertanggung.
Pilih salah satu cara bayar sesuai kesepakatan antara Penerbit
dengan Pemegang Polis dan/atau Tertanggung.

Manfaat Asuransi
Apabila Tertanggung meninggal dunia akibat sakit/alami atau
kecelakaan dalam masa pertanggungan, maka kepada Ahli Waris
yang ditunjuk akan dibayarkan Uang Pertanggungan sesuaidaftar
Uang Pertanggungan atas diri Tertanggung tersebut dan
selanjutnya pertanggungan berakhir.

Persyaratan Underwriting
Produk asuransi Mandiri Inhealth Group Term Life (GTL) adalah
produk asuransi jiwa kumpulan yang memberikan manfaat
asuransi sebesar Uang Pertanggungan kepada Ahli Waris
apabila Tertanggung meninggal dunia karena sakit/alami atau
kecelakaan dalam masa pertanggungan dan selanjutnya
pertanggungan berakhir.

Tertanggung
Karyawan/Karyawati
dan
atau
Keluarga
Karyawan/KaryawatiPemegang Polis yang terdaftar sebagai
Tertanggung Produk Mandiri Inhealth Group Term Life (GTL).

Masa Pertanggungan
Maksimal 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang sesuai
kesepakatan antara Penerbit dengan Pemegang Polis.

Usia Tertanggung
0 (nol)tahun– 85 (delapan puluh lima) tahun.
Untuk usia Tertanggung diluar yang telah disebutkan di atas,
dapat diajukan oleh Pemegang Polis kepada Penerbit secara
fakultatif. Akseptasi kepesertaan atas diri Tertanggung tersebut
menjadi kewenangan pihak Perusahaan.

Usia Pertanggungan
UsiaTertanggungditambahdenganmasapertanggunganmaksim
al86 (delapan puluhh enam) tahun.

1. Group/kumpulan dengan jumlah Tertanggung minimum 25
(dua puluh lima) orang (karyawan dengan atau tanpa
keluarga).
Apabila jumlah Tertanggung yang diikutsertakan oleh calon
Pemegang Polis kurang dari ketentuan minimum yang
ditetapkan, namun Penanggung menyetujui pengajuan
tersebut maka pertanggungan atas Pemegang Polis dan/atau
Tertanggung tersebut dapat berlaku.
2. Jumlah Uang Pertanggungan didasarkan atas ;
• Berdasarkan atas Level/ Golongan/ Pangkat/ Jabatan.
• Berdasarkan multiple salary (perkalian gaji).
• Flat/Uang Pertanggungan yang sama untuk setiap diri
Tertanggung.
3. Mata uang yang digunakan baik untuk pembayaran premi
ataupun pembayaran klaim adalah rupiah.
4. Apabila pada saat seleksi risiko yang dilakukan oleh
Penanggung, ditemukan potensi risiko yang besar atas diri
Calon Tertanggung. Maka Calon Tertanggung wajib
melakukan medical test atau prosedur lainnya yang
dipersyaratkan oleh Penanggung sebelum akseptasi
kepesertaan asuransi.
5. Persyaratan Medis sesuai dengan seleksi risiko yang dilakukan
oleh Underwriter Penerbit.

Tarif Premi dan biaya
Tarif premi berdasarkan atas Uang Pertanggungan yang dipilih.
Tarif premi yang dibayarkan oleh Tertanggung sudah termasuk
biaya :

•
•
•
•

Biaya Akuisisi,
Biaya Komisi/Imbal Jasa**),
Biaya Asuransi,
Biaya-biaya lain yang timbul atas Produk Mandiri Inhealth
Group Term Life (GTL),

**) 1. Biaya Komisi adalah komisi yang dibayarkan kepada tenaga pemasar Penerbit.
2. Imbal Jasa adalah komisi yang dibayarkan kepada Bank sebagai entitas yang
me-referensi-kantidak terkait dengan produk Bank.
3. Biaya komisi/imbal jasa bagian dari premi yang diteruskan dari Perusahaan
Asuransi kepada Pialang/Broker Asuransi maksimal sebesar 30% (tiga puluh
persen).Imbal Jasa adalah komisi yang dibayarkan kepada Pialang Asuransi (jika
penutupan asuransi dilakukan oleh Pialang Asuransi).

Klaim
Pemberitahuan klaim secara tertulis wajib disampaikan oleh
Tertanggung kepada Penerbit dalam waktu selambat-lambatnya
90 (sembilan puluh) hari setelah risiko yang dipertanggungkan
terjadi. Dengan menyertakan bukti-bukti sebagai berikut :
1. Dokumen standar:
• Surat Pengajuan Klaim dari Pemegang Polis.
• Bukti/identitas diri Tertanggung.
• Surat
Keterangan
Meninggal
Dunia
dari
kelurahan/instansi yang berwenang.
• Berita Acara dari Kepolisian dalam hal Tertanggung
meninggal karena kecelakaan.
• Surat Keterangan Dokter tentang penyebab kematian
Tertanggung apabila Tertanggung meninggal di Rumah
Sakit.
• Sertifikat tanda kepesertaan asuransi.
• Dokumen lain yang dipandang perlu oleh Penanggung.
2. Penanggung berhak memeriksa Tertanggung dan apabila
Tertanggung meninggal dunia, Penanggung berhak untuk
meminta hasi autopsi dan atau visum et repertum atau
keterangan lain apabila diperlukan.
3. Penanggung berhak meminta keterangan tambahan dari
instansi yang berwenang sehubungan dengan kematian yang
dialami diri Tertanggung.
4. Dokumen klaim menggunakan Bahasa Indonesia atau
sekurang-kurangnya dalam Bahasa Inggris.
Catatan Penting
• Brosur ini hanya menggambarkan informasi secara umum dan bukan merupakan suatu kontrak. Kondisi
dan aturan mengenai produk ini akan dijelaskan secara rinci pada perjanjian kerjasama dan polis asuransi.
• Produk yang dijual bukan merupakan produk bank
• Tidak dijamin LPS
• Informasi lebih lanjut mengenai tarif premi produk asuransi, dimuat di dalam dokumen ringkasan informasi
produk

