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PERNYATAAN PENERIMA MANFAAT ASURANSI

Mengajukan Klaim Meninggal Dunia untuk Polis  Nomor: 

E - mail

Merupakan Penerima Manfaat Asuransi PT Asuransi Jiwa IFG dan bermaksud untuk:

Polis asli tidak dapat dilampirkan karena: Hilang *) Rusak Lainnya 
*Sebutkan

 ____________________

Atas Nama :

*) Jika karena hilang, wajib melampirkan Surat Laporan Kehilangan dari Kepolisian (Asli)

Segala akibat yang timbul sehubungan dengan pemenuhan kelengkapan dokumen dalam pengajuan klaim meninggal dunia menjadi tanggung

jawab Saya sepenuhnya, dan dengan ini Saya membebaskan Penanggung dari segala macam tuntutan dalam bentuk apapun dari pihak manapun

termasuk dari Saya di kemudian hari.

Dengan ini Saya menyatakan dan menyetujui bahwa:

Saya telah membaca, mengerti, menjawab serta mengisi semua pernyataan ini dengan sebenar-benarnya, lengkap, jujur dan sesuai keadaan

yang sebenarnya. 

Polis Nomor _____________________________ atas nama ____________________________________________________ tidak sedang

berada di pihak lain sebagai jaminan/gadai atau hutang.

Polis tidak pernah diajukan/dilakukan TEBUS/KLAIM/PEMBATALAN/GADAI.

Apabila Polis Asli ditemukan, maka polis asli tersebut tidak berlaku lagi dan saya berjanji mengembalikan dengan segera kepada Penanggung. 

Apabila di kemudian hari ditemukan ketidakbenaran atas pernyataan saya, maka saya bersedia menerima tuntutan/gugatan/sanksi sesuai dengan

hukum yang berlaku di Indonesia serta melakukan penggantian atas kerugian yang diderita oleh PT Asuransi Jiwa IFG.

Meterai Rp10.000,00

PENERIMA MANFAAT ASURANSI TIDAK DIBENARKAN UNTUK MENANDATANGANI FORMULIR KOSONG

Ditandatangani di

Tgl Bln Thn

Nama & Tanda Tangan Penerima Manfaat Asuransi

Tempat dan Tanggal Lahir

Alamat Rumah

Kota/Provinsi : Kode Pos :

Nomor Telepon/HP

PERNYATAAN PENERIMA MANFAAT ASURANSI 

SYARAT & KETENTUAN

No. KTP/KITAS/KITAP

Saya, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Penerima Manfaat Asuransi

INFORMASI UMUM POLIS

Formulir pengajuan ini wajib diisi oleh Penerima Manfaat Asuransi dengan huruf CETAK. Jika terjadi salah penulisan, tidak diperkenankan untuk 

dihapus, tetapi dicoret dan dibubuhkan tanda tangan Penerima Manfaat Asuransi pada sisi kanan data yang dikoreksi.

Penerima Manfaat Asuransi wajib memastikan bahwa data yang diisi pada formulir sama dengan data pada Polis dan tanda tangan sesuai dengan 

KTP / Kartu Identitas yang masih berlaku.

Data yang tercantum dalam formulir ini akan digunakan untuk pemenuhan kelengkapan dokumen dalam pengajuan klaim meninggal dunia Anda. 

Apabila informasi yang tercantum tidak lengkap/tidak benar, maka PT Asuransi Jiwa IFG berhak untuk tidak melanjutkan proses pengajuan klaim 

meninggal dunia Anda sampai seluruh informasi tersebut dilengkapi.

Penanggung berhak meminta bukti-bukti lain yang dianggap perlu untuk mendukung bukti-bukti pengajuan klaim meninggal dunia Anda.
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