
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. Fotokopi Polis 3.   Bukti transfer

2. Fotokopi kartu identitas (ID) Pemegang Polis 4.   Lainnya, jelaskan _______________________

1. INFORMASI PEMBAYAR PREMI TOP UP SEKALIGUS

Pembayar Premi Top Up Sekaligus adalah:

2. DATA PEMBAYAR PREMI TOP UP SEKALIGUS

Nama Lengkap

Pekerjaan

NPWP

3. PENGHASILAN DAN SUMBER PERNGHASILAN PEMBAYAR PREMI TOP UP SEKALIGUS

Penghasilan gross per bulan dari Pembayar Top Up berasal dari (pilihan dapat lebih dari satu)

Gaji

Pasangan (suami/istri) Rp ________________________________________________

Hasil Investasi Rp ________________________________________________

Bisnis Pribadi Rp ________________________________________________

Bonus/Insentif/Komisi Rp ________________________________________________

Lainnya, yaitu Rp ________________________________________________

Apabila penghasilan yang diperoleh adalah dalam mata uang asing, maka yang dicantumkan adalah ekuivalen Rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia

4. TUJUAN PENGGUNAAN PREMI TOP UP SEKALIGUS

1

2

3

4

5

6

Tanggal pengajuan  

(_________________________________________)

FORMULIR TOP UP SEKALIGUS
- 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.

dengan ini mengajukan permohonan Top Up Sekaligus kepada PT Asuransi Jiwa IFG atas Polis saya di atas sebagai berikut:

INFORMASI MENGENAI PREMI TOP UP SEKALIGUS

Nama Jelas

PENAMBAHAN PREMI TOP UP SEKALIGUS 

Sehubungan dengan pelaksanaan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.01/2019 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 

12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan, PT Asuransi Jiwa IFG menerapkan kewajiban 

bagi Pemegang Polis untuk menjawab pernyataan-pernyataan di bawah ini:

Rp ________________________________________________

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.

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.

Tanda tangan Pemegang Polis

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.

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.

PERNYATAAN PEMEGANG POLIS

Dengan ini Saya menyatakan dan menyetujui bahwa:

- - (tanggal - bulan - tahun)

Alamat Rumah Alamat E-mail Telepon Rumah Handphone

Jumlah Top Up Sekaligus :   Rp _________________________________________________

PENAMBAHAN PREMI TOP UP SEKALIGUS

Terbilang :   _________________________________________________________________________________________________

Pemegang Polis Tertanggung Suami/Istri Pemegang Polis Orangtua Pemegang Polis

Tabungan

Pendidikan

Investasi

Dana Pensiun

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

PT Asuransi Jiwa IFG terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

Graha CIMB Niaga Lt. 21, Jl. Jend. Sudirman Kav. 58, Jakarta - 12190, Indonesia


