
Etiqa PA

1. Manfaat kecelakaan apa yang ditawarkan oleh asuransi ini?

Tabel di bawah ini menunjukkan semua jumlah manfaat yang ditawarkan oleh paket ini, tergantung
pada level mana yang Anda pilih, dari Bronze hingga Diamond.

Seluruh angka tertulis dalam Rupiah (Rp.)

Bronze Silver Gold Platinum Diamond

Manfaat Utama

Kematian akibat Kecelakaan 100.000.000 200.000.000 300.000.000 400.000.000 500.000.000

Cacat Tetap Total akibat
Kecelakaan

200.000.000 400.000.000 600.000.000 800.000.000 1.000.000.000

Biaya Medis akibat Kecelakaan 10.000.000 20.000.000 30.000.000 40.000.000 50.000.000

Manfaat Tambahan (Pilih dua atau keseluruhan opsi)

Manfaat Perlindungan Motor 10.000.000 20.000.000 30.000.000 40.000.000 50.000.000

Manfaat Pembayaran Tunai
Atas Operasi Besar

2.000.000 4.000.000 6.000.000 8.000.000 10.000.000

Manfaat Tunjangan Perawatan
Pasca Rawat Inap Selama 7
hari

1.000.000 2.000.000 3.000.000 4.000.000 5.000.000

Uang Tunai Rawat Jalan untuk
Manfaat Perawatan Darurat

100.000 200.000 300.000 400.000 500.000

2. Apa pembayaran Manfaat Utama dengan Etiqa PA?

Kematian Karena Kecelakaan
Uang tunai hingga Rp 500.000.000,- jika dalam waktu 90 hari setelah kecelakaan, Anda meninggal
dunia akibat kecelakaan tersebut. 100% dari manfaat yang diasuransikan dibayarkan dan polis
kemudian berakhir.

Cacat Tetap Total Akibat Kecelakaan
Uang pertanggungan sampai dengan Rp 1.000.000.000,- yang merupakan dua kali lipat dari uang
pertanggungan Meninggal Karena Kecelakaan, jika Anda menderita Cacat Tetap Total selama
sekurang-kurangnya 6 bulan berturut-turut, yang dikonfirmasi secara tertulis oleh Praktisi Medis, sejak
Anda didiagnosis pertama kali. Polis berakhir setelah pembayaran manfaat tertanggung.



Cacat Total dan Tetap Akibat Kecelakaan
Dibayar untuk:

Jumlah Pembayaran Maksimum
(% dari manfaat yang diasuransikan)

1. Kehilangan penglihatan total pada kedua mata yang tidak
dapat disembuhkan

100%

2. Kehilangan kedua tangan atau kaki atau satu tangan dan
satu kaki pada atau di atas pergelangan tangan dan tarsus

3. Kehilangan penglihatan total pada satu mata yang tidak
dapat disembuhkan dan kehilangan satu tangan atau kaki
yang disebabkan oleh amputasi pada atau di atas
pergelangan tangan atau tarsus

Catatan: Hilangnya salah satu anggota tubuh sebagaimana disebutkan di atas mencakup hilangnya fungsi total
dan permanen dari anggota tubuh tersebut

Biaya Medis Kecelakaan
- Penggantian hingga Rp 50.000.000 untuk perawatan di rumah sakit atau operasi sehari dalam

waktu 90 hari setelah kecelakaan.
- Perawatan pertama atau operasi sehari harus dilakukan dalam waktu 24 jam setelah

kecelakaan.
- Manfaat atas biaya rawat inap atau operasi rawat inap, termasuk operasi sehari yang tidak

memerlukan rawat inap.
- Perawatan untuk biaya rawat jalan tidak tercakup dalam manfaat ini.

3. Jika saya meningkatkan paket saya dengan Manfaat Tambahan, berapa
pembayarannya?

Perlindungan Motor
Penggantian hingga Rp 50.000.000 untuk kecelakaan sepeda motor Manfaat akan dibayarkan jika
Anda mengalami kecelakaan saat mengendarai sepeda motor dan memerlukan pembedahan dalam
waktu 24 jam setelah kecelakaan karena:

1. Kehilangan gigi,
2. Patah tulang/patah tulang, atau
3. Koma

Manfaat akan mencakup penggantian biaya medis untuk biaya operasi karena kecelakaan.

Operasi besar
Hingga Rp 10.000.000 untuk operasi besar karena kecelakaan Anda harus dirawat di rumah sakit
selama minimal 48 jam untuk menjalani salah satu dari operasi besar yang ditanggung:

1. Transplantasi organ utama yaitu hati, ginjal, paru-paru, lambung, hati atau jantung
(penerima)

2. Operasi penggantian sendi pinggul atau lutut
3. Eksisi jaringan otak dengan kraniotomi
4. Operasi jantung terbuka
5. Histerektomi

Tidak lebih dari satu Manfaat Bedah Besar akan dibayarkan per kecelakaan, terlepas dari jumlah
operasi besar yang diperlukan karena kecelakaan. Setelah pembayaran klaim tunggal, manfaat ini
akan berakhir untuk operasi tertentu dan tidak ada klaim lebih lanjut yang akan dibayarkan untuk
setiap operasi berulang dengan sifat yang sama.

Tunjangan Perawatan Pasca Rawat Inap
Hingga Rp 5.000.000 untuk perawatan lanjutan Manfaat akan dibayarkan jika Anda mengalami
kecelakaan yang mengakibatkan Anda harus dirawat di rumah sakit selama minimal 7 hari dan
perawatan lanjutan diperlukan dalam waktu 30 hari setelah keluar dari rumah sakit. Hanya satu
pembayaran per kecelakaan yang akan dilakukan berdasarkan manfaat ini.



Uang tunai rawat jalan
Hingga Rp 500.000 untuk perawatan darurat Manfaat ini dibayarkan jika Anda menerima perawatan
rawat jalan darurat dalam waktu 48 jam setelah kecelakaan dan perawatannya ditentukan oleh dokter.
Manfaat hanya akan dibayarkan sekali setiap tahun polis.

4. Apa yang tidak tercakup dalam Etiqa PA?

Seperti setiap rencana, ada beberapa hal yang tidak tercakup yang meliputi kegiatan terlarang,
kondisi fisik, perilaku ceroboh atau berbahaya, kondisi medis yang sudah ada sebelumnya dan
pekerjaan dan kondisi tertentu.

5. Apa lagi yang harus saya ketahui tentang Etiqa PA?

- Pertanggungan tersedia dari usia 6 bulan hingga 65 tahun dan usia masuk untuk
Perlindungan Motor adalah 7 tahun.

- Pertanggungan anak-anak adalah 50% dari pertanggungan orang dewasa dan maksimal 4
anak, usia 6 bulan hingga 22 tahun, dapat ditanggung dalam polis.

- Etiqa PA dijamin dapat diperpanjang hingga usia 75 tahun selama premi dibayarkan saat
jatuh tempo, setelah itu paket ini berakhir.

- Anda dapat membatalkan polis Anda dengan mengembalikannya ke Etiqa dalam waktu 14
hari setelah menerimanya dan setiap kontribusi yang Anda bayarkan akan dikembalikan. Jika
Anda memilih untuk membatalkan setelah 14 hari sejak penerimaan polis, premi yang telah
dibayarkan tidak akan dikembalikan.

- Polis akan berakhir setelah santunan meninggal dunia atau Cacat Tetap Total Akibat
Kecelakaan Ganda dibayarkan.

- PT Asuransi Etiqa Internasional Indonesia adalah penanggung untuk polis Etiqa PA.

Harap tetap mengacu pada Kebijakan PA Etiqa untuk daftar lengkap pengecualian, definisi, dan
ketentuan.


