Tabel Manfaat Asuransi Perjalanan AXA SmartTraveller
(untuk pembelian polis asuransi perjalanan dalam Rupiah)
No.

DESKRIPSI

SELURUH DUNIA
PLATINUM
GOLD

SPESIAL ASIA

KECELAKAAN DIRI
1

2

3

4

5

6

7

Kecelakaan Diri
Sejumlah uang santunan akan dibayar untuk kematian,
kehilangan salah satu anggota badan, salah satu atau
Rp. 2.600.000.000
kedua mata, atau kelumpuhan total akibat kecelakaan
yang terjadi selama dalam perjalanan.
Penutupan Penerbangan Ganda
Santunan untuk kecelakaan pribadi digandakan apabila
kecelakaan terjadi pada saat berada di dalam pesawat
Rp. 5.200.000.000
terbang komersil terjadwal.
BIAYA PENGOBATAN, GIGI dan BANTUAN KESEHATAN DARURAT
Biaya Pengobatan, Gigi dan lainnya
Penggantian biaya pengobatan Tertanggung seperti
pengobatan gigi karena kecelakaan, biaya rumah sakit,
Rp. 2.600.000.000
biaya operasi, termasuk pengobatan tradisional yang
dialami/terjadi selama dalam perjalanan di luar negeri.
Biaya Pengobatan di Indonesia
Penggantian biaya pengobatan yang didapat di rumah
sakit di Indonesia sebagai lanjutan dari perawatan yang
Rp. 16.250.000
telah didapatkan di luar negeri (maksimum 3 bulan untuk
masa perawatan)
Pemulangan Jenasah
Biaya untuk penguburan/kremasi atau pengembalian
biaya sebenarnya
jenazah kembali ke Indonesia
Manfaat Perawatan Anak dan Kunjungan Duka
Manfaat ini diberikan untuk satu orang, keluarga atau
teman, yang diperlukan untuk tinggal bersama atau
melakukan perjalanan bersama Tertanggung selama
Rp. 39.000.000
menjalani perawatan di rumah sakit di luar negeri.
Manfaat ini juga membayarkan biaya untuk satu orang,
keluarga atau teman, yang menemani anak Tertanggung
kembali ke Indonesia karena Tertanggung harus dirawat
di rumah sakit di luar negeri.
Evakuasi Medis Darurat
AXA memberikan fasilitas pelayanan 24 jam pada saat
keadaan darurat yang terjadi di seluruh dunia. Pelayanan
yang diberikan termasuk pengobatan, pendaftaran ke
rumah sakit, memonitor kondisi dan garansi biaya
pengobatan, membuat rujukan ke dokter, rumah sakit,
biaya sebenarnya
kedutaan, pengacara ataupun penerjemah. Sebagai
tambahan, Asuransi SmartTraveller akan memberikan
penggantian sesuai dengan limit pertanggungan untuk
biaya evakuasi medis.
KETIDAKNYAMANAN PERJALANAN
Tanggung Jawab Hukum Pribadi
AXA SmartTraveller juga menutup tanggung jawab hukum
pribadi kepada pihak ketiga untuk luka badan atau
kerusakan barang termasuk biaya proses hukum yang
Rp. 1.950.000.000
terjadi karena kelalaian anda pada saat dalam perjalanan.

Rp. 1.300.000.000

Rp. 325.000.000

Rp. 2.600.000.000

Rp. 650.000.000

Rp. 650.000.000

Rp. 325.000.000

Rp. 16.250.000

Rp. 16.250.000

biaya sebenarnya

biaya sebenarnya

Rp. 39.000.000

Rp. 39.000.000

biaya sebenarnya

biaya sebenarnya

Rp. 1.755.000.000

Rp. 1.625.000.000

No.
8

DESKRIPSI

SPESIAL ASIA

Penundaan Perjalanan
a. Tertanggung dapat mengajukan klaim tunai sesuai
dengan limit pertanggungan yang tertera di dalam
sertifikat polis (sampai batas maksimum) untuk setiap
6 jam keterlambatan pada pesawat, kereta api atau
kapal laut yang disebabkan oleh kejadian-kejadian
diluar kekuasaan Tertanggung. Apabila Tertanggung
menginginkan perubahan jadwal, biaya pembatalan
dan biaya tambahan lainnya yang timbul termasuk
biaya akomodasi akan ditanggung.
b. Pembatalan karena penundaan perjalanan.

9

SELURUH DUNIA
PLATINUM
GOLD

Rp. 1.300.000/6 jam
sampai dengan
Rp.6.500.000

Rp. 650.000/6 jam
sampai dengan
Rp.4.550.000

Rp. 650.000/6 jam
sampai dengan
Rp.2.600.000

Rp. 26.000.000

Rp. 26.000.000

Rp. 26.000.000

Rp. 65.000.000

Rp. 39.000.000

Rp. 13.000.000

Rp. 65.000.000

Rp. 39.000.000

Rp. 13.000.000

Rp. 650.000/4 jam
sampai dengan
Rp.6.500.000

Rp. 650.000/4 jam
sampai dengan
Rp.3.900.000

Rp. 650.000/4 jam
sampai dengan
Rp.1.300.000

Rp. 13.000.000

Rp. 13.000.000

Rp. 13.000.000

Rp. 65.000.000

Rp. 26.000.000

Rp. 13.000.000

Rp. 3.250.000

N/A

N/A

Rp. 2.600.000

Rp. 1.300.000

Rp. 650.000

Rp. 32.500.000

Rp. 26.000.000

Rp. 19.500.000

Kehilangan Uang Muka atau Pembatalan
Penggantian uang muka yang telah dibayarkan jika
Tertanggung terpaksa membatalkan perjalanan anda
dalam waktu maksimum 30 hari sebelum keberangkatan.

10 Pengurangan Perjalanan
Apabila Tertanggung terpaksa mengurangi periode
perjalanan Tertanggung dikarenakan hal-hal di luar
kekuasaan Tertanggung, AXA akan memberikan
penggantian atas biaya perjalanan yang telah dibayar di
muka sesuai dengan limit pertanggungan.
11 Penerbangan Tidak Sinambung
Manfaat untuk menggantikan biaya yang dikeluarkan
untuk tambahan akomodasi, makanan dan minuman
yang timbul karena jadwal penerbangan sambungan
yang sudah dikonfirmasi mengalami keterlambatan.
12 Pembajakan (Rp. 650.000/hari)
Asuransi SmartTraveller akan memberikan santunan
harian untuk penundaan perjalanan akibat pembajakan.
13 Asuransi Isi Rumah
Membayarkan kerusakan akibat kebakaran atas isi rumah
Tertanggung ketika Tertanggung sedang melakukan
perjalanan.
14 Resiko Sendiri Sewa Kendaraan
Membayar resiko sendiri sehubungan dengan kerusakan
atau kehilangan yang disebabkan oleh kecelakaan
terhadap kendaraan yang disewa Tertanggung.
15 Biaya Telepon Darurat
Membayarkan biaya telepon yang dikeluarkan oleh Anda,
hanya untuk kondisi darurat medis atau perjalanan
darurat.
BAGASI DAN BARANG MILIK PRIBADI
16 Bagasi dan Barang Milik Pribadi (limit setiap barang/set
Rp. 3.900.000)

Kehilangan dan kerusakan bagasi Tertanggung termasuk
barang-barang di dalamnya dan barang yang dipakai atau
dibawa selama Tertanggung melakukan perjalanan akan
ditanggung sesuai dengan limit pertanggungan yang
tertera di sertifikat polis.
17 Dokumen Perjalanan
Kehilangan Uang

maksimum Rp.6.500.000 maksimum Rp.6.500.000 maksimum Rp.6.500.000
untuk Laptop
untuk Laptop
untuk Laptop

Rp. 13.000.000

Rp. 9.750.000

Rp. 6.500.000

Rp. 3.900.000

Rp. 3.250.000

Rp. 3.250.000

No.

DESKRIPSI

18 Bagasi yang Tertunda
Apabila bagasi Anda tertunda selama lebih dari 6 jam
dikarenakan kelalaian penanganan pihak penerbangan
atau dikarenakan terjadinya pembajakan, Asuransi AXA
SmartTraveller akan menggantikan biaya/pengeluaran
yang timbul untuk pembelian kebutuhan utama seperti
baju ataupun peralatan mandi.
19 Perlindungan Kartu Kredit
Biaya penggantian atas penyalahgunaan kartu kredit
Anda, jika selama perjalanan kartu kredit Anda dicuri.
SANTUNAN TUNAI RUMAH SAKIT
20 Santunan Tunai Rumah Sakit (Rp. 650.000/hari)
Untuk Tertanggung yang dirawat di Rumah Sakit lebih
dari 24 jam akan memperoleh santunan tunai harian.
Santunan disediakan untuk "ketidaknyamanan yang
diderita" dan tunjangan tersebut bebas digunakan untuk
apa saja yang Tertanggung inginkan.
MANFAAT GOLF
21 Asuransi Risiko Golf
Membayarkan santunan atas:
a. Kerusakan / kehilangan peralatan golf.
b. Membayar biaya entertaiment atas perayaan apabila
Tertanggung memenangkan hole-in-one.
TERORISME
22 Asuransi Risiko Terorisme
Bagian 1 - 21 dari polis ini berlaku jika terjadi akibat suatu
tindakan terorisme ketika Tertanggung di luar negeri.
KEHILANGAN PENDAPATAN AKIBAT KECELAKAAN
23 Kehilangan pendapatan akibat kecelakaan
Menjamin kehilangan pendapatan akibat kecelakaan di
luar negeri dimana Tertanggung tidak dapat bekerja
minimal 30 hari sejak keluar dari rumah sakit

SELURUH DUNIA
PLATINUM
GOLD

SPESIAL ASIA

Rp. 6.500.000

Rp. 4.550.000

Rp. 2.600.000

Rp. 6.500.000

Rp. 3.900.000

Rp. 1.300.000

Rp. 6.500.000

Rp. 6.500.000

Rp. 6.500.000

Rp. 3.250.000

N/A

N/A

YA

YA

YA

Rp. 1.300.000/ minggu Rp. 1.300.000/ minggu Rp. 1.300.000/ minggu
sampai dengan 10
sampai dengan 10
sampai dengan 10
minggu
minggu
minggu

Catatan:
Tabel manfaat tersebut di atas berlaku efektif per tanggal 20 Juli 2018
Semua informasi, syarat, kondisi dan definisi selengkapnya dirinci dan mengacu pada polis

