
Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nomor Polis : __________________________________________________________________________________________________

Nama Pemegang Polis : __________________________________________________________________________________________________

Nomor Telepon/Handphone : __________________________________________________________(WAJIB diisi dengan nomor telepon yang aktif )

Alamat Saat Ini : __________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

Kota/Provinsi: __________________________________________ Kode Pos: _________________________

Alamat Surat Elektronik/E-mail : __________________________________________________________________________________________________

Mohon Diubah Sesuai dengan Data Keterangan Tersebut di Atas untuk: 

Dokumen yang wajib dilampirkan : 1. Polis Asli

2. Fotokopi kartu identitas (ID) Pemegang Polis yang masih berlaku

3. Fotokopi halaman depan buku rekening bank yang jelas atas nama Pemegang Polis

4. Fotokopi dari dokumen pendukung lainnya jika dibutuhkan

Nama Bank : ______________________________________________________________________________________________________

Cabang/Unit : ______________________________________________________________________________________________________

Nomor Rekening : ______________________________________________________________________________________________________

Nama Pemilik Rekening : ______________________________________________________________________________________________________

Nama Bank : ______________________________________________________________________________________________________

Cabang/Unit : ______________________________________________________________________________________________________

Nomor Rekening : ______________________________________________________________________________________________________

Nama Pemilik Rekening : ______________________________________________________________________________________________________
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FORMULIR PENEBUSAN POLIS (REDEMPTION ALL/SURRENDER)

- Wajib diisi dengan tulisan tangan menggunakan huruf cetak, kapital, jelas dan memberi tanda  pada kotak jawaban yang sesuai.
- Mohon untuk melengkapi isian pada Formulir ini dan pastikan semua informasi telah diuraikan secara lengkap sebelum menandatanganinya.
- Jika koreksi perlu dilakukan, harap dicoret, cantumkan jawaban yang diinginkan dan bubuhkan tanda tangan Pemegang Polis di sebelah kanannya sesuai dengan spesimen tanda tangan.
- Untuk mempercepat proses pengajuan, harap melengkapi seluruh persyaratan yang tertera pada Formulir ini.

Jika nama pada kartu identitas dan/atau nama pada buku rekening bank BERBEDA dengan nama yang tertera pada Polis, agar dapat dibuat surat pernyataan di atas meterai terkait
perbedaan nama tersebut.

dengan ini mengajukan permohonan Penebusan (redemption all/surrender)  kepada PT Asuransi Jiwa IFG atas Polis saya di atas sebagai berikut:

Alasan Penebusan (wajib diisi)

Bentuk Pembayaran

Pernyataan dan Persetujuan Pemegang Polis

Dengan ini Saya menyatakan dan menyetujui bahwa:

Formulir ini hanya berlaku untuk satu nomor Polis dan akan diproses apabila seluruh data dan kelengkapan dokumen telah dipenuhi dan telah disetujui oleh PT Asuransi Jiwa IFG. Jika
diperlukan, PT Asuransi Jiwa IFG berhak untuk melakukan verifikasi transaksi termasuk berupa pengajuan permintaan informasi tambahan atau konfirmasi kepada Pemegang Polis.

Dengan disetujuinya Penebusan Polis ini oleh PT Asuransi Jiwa IFG dan diterimanya dana pembayaran sejumlah nilai tunai dari Penebusan Polis tersebut (jika ada), maka Polis
dinyatakan tidak berlaku sehingga Pertanggungan atas Polis menjadi BATAL/berakhir dan karenanya tidak ada kewajiban apapun kepada Pemegang Polis dan/atau Tertanggung
sehubungan dengan Polis sejak tanggal disetujuinya Penebusan Polis.

Wajib Diisi Jika Metode Pembayaran Premi Via Autodebet Rekening

Segala risiko yang timbul termasuk yang diakibatkan karena Formulir ini ditandatangani dalam keadaan kosong/belum terisi lengkap menjadi tanggung jawab Saya sepenuhnya dan
dengan ini saya membebaskan PT Asuransi Jiwa IFG dari segala macam tuntutan atau gugatan dalam bentuk apapun dari pihak manapun termasuk dari Saya.

PT Asuransi Jiwa IFG dapat menggunakan informasi pribadi (termasuk namun tidak terbatas pada nama, alamat surat menyurat, nomor telepon/handphone dan lainnya) yang Saya
berikan dalam Formulir ini, serta informasi terkait Polis saya, termasuk memberikannya pada pihak ketiga sepanjang dianggap perlu oleh PT Asuransi Jiwa IFG dalam rangka memberikan
pelayanan atas Polis dengan tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dana penebusan Polis (jika ada) hanya dapat ditujukan ke rekening bank atas nama Pemegang Polis. Nama dan data rekening harus lengkap dan sama dengan data yang tercatat pada
bank. Apabila terdapat perbedaan nama antara data Polis dengan nama pada rekening bank, maka Pemegang Polis wajib melampirkan surat pernyataan dan dokumen pendukung (Akta
Lahir/Kartu Keluarga/KTP/SIM/Paspor/Surat Penetapan Ganti Nama dari Pengadilan) mengenai perbedaan penulisan nama tersebut atau mengajukan perubahan/koreksi nama (jika
diperlukan) dengan mengisi Formulir Perubahan Data Polis.

PT Asuransi Jiwa IFG tidak bertanggung jawab atas hal-hal yang diakibatkan oleh kesalahan Saya dalam memberikan informasi pada Formulir atau kesalahan bank dalam memproses
transaksi termasuk namun tidak terbatas pada: i) tidak tepatnya pembayaran penebusan (redemption all/surrender) ; ii) pembayaran dana tersebut terlambat diterima; atau iii) pembayaran
dana tersebut diterima oleh orang yang tidak berhak.

Semua jawaban dari seluruh pertanyaan yang berhubungan dengan Pemegang Polis dan/atau Tertanggung adalah lengkap dan benar yang merupakan dasar dan bagian tidak
terpisahkan dari Polis. Apabila ternyata jawaban/keterangan yang Saya berikan tidak benar, maka PT Asuransi Jiwa IFG berhak menolak pengajuan perubahan ataupun membatalkan
Polis sesuai dengan ketentuan Polis. Segala perubahan yang dapat mempengaruhi status kewajiban perpajakan Saya, atau informasi di dalam Formulir ini menjadi tidak benar atau tidak
lengkap, akan diberitahukan kepada Perusahaan dalam jangka waktu 30 hari sejak terjadi perubahan.

Dalam hal pengajuan Penebusan (redemption all/surrender) Polis asli WAJIB dikirimkan ke Kantor Pusat PT Asuransi Jiwa IFG cq. Unit Manajemen Klaim, namun apabila Polis asli
hilang, maka Saya diwajibkan untuk mengajukan Duplikat Polis terlebih dahulu.

Harga unit yang digunakan adalah harga unit per tanggal diterimanya pengajuan beserta dokumen persyaratan secara lengkap, dengan ketentuan penerimaan sebagai berikut:
a. Dokumen yang diterima oleh Kantor Pusat sebelum atau selambat-lambatnya pukul 10.00 WIB, maka tanggal terima yang ditentukan adalah tanggal pada hari tersebut.
    Sedangkan dokumen yang diterima kantor pusat setelah pukul 10.00 WIB akan dianggap diterima pada hari kerja berikutnya.
b. Perhitungan pajak (jika ada) akan disesuaikan dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.
c. Biaya-biaya (jika ada) akan dikenakan sesuai dengan ketentuan Polis yang berlaku.

Tidak puas terhadap pelayanan Agen

Memerlukan dana

Tidak puas terhadap pelayanan Perusahaan

Tidak bekerja lagi

Keperluan anak sekolah

Hasil investasi tidak memuaskan

Performa investasi

Pembayaran Premi

Lainnya, sebutkan .........................................................................................................

Pindah ke luar negeri

Beli Polis baru IFG Life

Alamat Rumah Alamat E-mail Telepon Rumah Handphone

Dengan Penebusan Polis (Redemption All/Surrender) ini Pemilik Rekening mencabut kuasa atas hak substitusi yang diberikan kepada PT Asuransi Jiwa IFG untuk melakukan transaksi 
pendebetan melalui fasilitas Autodebet atas rekening bank Pemilik Rekening sebagai berikut: 

Ditransfer ke Rekening:
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Tanggal Pengajuan  

Tanda Tangan Pemegang Polis

Nama Jelas

Apabila pembayaran yang dilakukan terdapat indikasi mencurigakan sesuai peraturan perundang-undangan tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang,
maka Penanggung dapat melakukan hal-hal yang dibutuhkan sebagaimana tercantum di dalam peraturan perundang-undangan tersebut. Selain itu Saya setuju bahwa Penanggung tetap
dapat menolak hubungan usaha/transaksi, membatalkan transaksi dan/atau menutup hubungan usaha dengan Saya apabila: i) Saya memiliki sumber dana transaksi yang diketahui
dan/atau patut diduga berasal dari hasil tindak pidana; dan/atau ii) Saya terdapat di dalam Daftar Pendanaan Profilerasi Senjata Pemusnah Massal; dan/atau iii) Saya terdapat dalam
Daftar Sanksi Ekonomi yang ada pada internal Penanggung.

Semua keterangan yang diberikan di dalam Formulir ini adalah lengkap dan benar sesuai dengan keadaan terakhir saya yang sebenarnya.

(_________________________________________)

- - (tanggal - bulan - tahun)
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