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PERSYARATAN DOKUMEN PENGAJUAN KLAIM
1. Formulir Klaim ISLINK Personal Accident Death & Disability  yang telah diisi dengan benar dan lengkap,
2. Surat Keterangan Dokter untuk klaim Kecelakaan,
3. Catatan medis/resume medis Tertanggung apabila diminta oleh PT Asuransi Jiwa Indosurya Sukses,
4. Fotokopi seluruh hasil pemeriksaan penunjang (jika ada),
5. Surat Keterangan Kepolisian jika Kecelakaan tersebut melibatkan pihak Kepolisian
6. Fotokopi kartu identitas diri (KTP / SIM / Paspor) yang masih berlaku,
7. Dokumen-dokumen lain yang wajar dan relevan dengan proses pertanggungan serta penyelesaian klaim

Data Diri Nasabah

PT Asuransi Jiwa Indosurya Sukses
Menara Kuningan Lt.28

Jl. HR Rasuna Said Blok X-7 Kav.5
Jakarta 12940 Indonesia

FORMULIR KLAIM MANFAAT ISLINK Personal Accident Death & Disability
Mohon mengisi dengan menggunakan pulpen warna hitam, huruf cetak dan tulisan tidak keluar dari kotak, jelas dan memberi tanda ( √ ) pada
kotak jawaban yang sesuai.
Mohon tidak menandatangani Formulir ini dalam keadaan kosong dan pastikan semua pertanyaan telah diisi dengan lengkap dan benar sebelum
menandatanganinya.
Jika terjadi salah penulisan, jangan dihapus tetapi dicoret dan bubuhkan tanda tangan Pemegang Polis dan/atau Tertanggung di sebelahnya
sesuai dengan kartu identitas diri (KTP / SIM / Paspor) yang masih berlaku

Data Diri Nasabah
Nomor Polis :
Nama Pemegang Polis :
Pasien (Tertanggung) :
Dengan ini mengajukan Klaim Manfaat Cacat karena Kecelakaan dengan keterangan sebagai berikut :
Tanggal dan Waktu Kejadian : / / (tgl/bln/thn) / / (hh:mm:ss)

Tempat Kejadian :

:

 Gambaran detail dari keadaan luka yang dialami

Berikan keterangan mengenai nama dan alamat Dokter/Rumah Sakit yang menangani

Jabarkan secara lengkap
bagaimana Kecelakaan terjadi

KeadaanAnggota Tubuh

Berikan keterangan mengenai nama dan alamat Dokter/Rumah Sakit yang menangani

Nama Dokter :
Nama Rumah Sakit :

Apakah Tertanggung diasuransikan di perusahaan atau perusahaan asuransi lain? Ya Tidak

Nama Perusahaan atau Nomor Polis:

Nomor Polis:

Alamat tempat tinggal saat ini : Indonesia Luar Negeri, sebutkan

Mata Uang : IDR USD

Nomor Rekening :

Nama :

Nama Bank :

Kantor Cabang :

PERNYATAAN PEMEGANG POLIS DAN/ATAU TERTANGGUNG
 Pemegang Polis dan/atau Tertanggung (selanjutnya disebut "Saya") menyatakan bahwa:

Mohon cantumkan nama bank dan kantor cabang serta nomor rekening Pemegang Polis untuk memudahkan pembayaran jika klaim ini 
disetujui (huruf cetak). 

Perusahaan Asuransi lainnya: 

 Pemegang Polis dan/atau Tertanggung (selanjutnya disebut "Saya") menyatakan bahwa:
1.

2.

Tempat :

Tanggal : / / (tgl/bln/thn)

Semua keterangan yang diberikan di dalam Formulir ini adalah benar telah Saya tuliskan dan tidak ada keterangan maupun hal-hal lainnya yang Saya
sembunyikan.
Akibat hukum dan/atau kerugian yang timbul karena ditandatanganinya Formulir ini dalam keadaan kosong atau belum terisi lengkap menjadi
tanggung jawab Saya.

Tanda Tangan & Nama Pemegang Polis
(sesuai dengan kartu identitas yang berlaku) 

Tanda Tangan & Nama Tertanggung
(sesuai dengan kartu identitas yang berlaku) 

Nama Jelas Nama Jelas



Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :
Umur : tahun

Alamat :

No. Telepon Rumah :
No. Handphone :

:

SURAT KUASA PEMBERIAN REKAM MEDIS
POWER OF ATTORNEY FOR MEDICAL RECORDS

No. KTP :
Hubungan dengan Tertanggung : Sendiri Suami Istri Anak

Tanggal : / / (tgl/bln/thn) Tanda Tangan :
Pemegang Polis

Saya memberi kuasa kepada PT Asuransi Jiwa Indosurya Sukses untuk mendapatkan dan memberikan informasi atau data medis
(antara lain yang saya sebutkan pada kolom di bawah ini) dari semua dokter, rumah sakit, klinik, perusahaan asuransi atau dari
pihak-pihak lain yang terkait sehubungan dengan pengajuan klaim asuransi jiwa ini. Saya setuju salinan surat ini berlaku sama
kuatnya seperti yang asli.


