
PAYOR BENEFIT
PT ASURANSI ALLIANZ LIFE INDONESIA

Risiko Pengecualian

Apa saja Risiko yang terkait dengan produk ini?

Apa saja Manfaat yang diberikan pada produk ini?

Nama Produk

Jenis Produk
Produk Asuransi Individu PAYDI Unit Link
Nama Penanggung
PT Asuransi Allianz Life Indonesia
Jalur Pemasaran
Allianz Star Network (ASN)
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Data Ringkas

Usia Masuk

Cara Bayar Biaya Asuransi
Pertanggungan Tambahan

Masa Pembayaran Biaya Asuransi
Pertanggungan Tambahan

Biaya Asuransi Pertanggungan Tambahan

 

Masa Asuransi

 

Apa saja kewajiban Anda sebagai
Pemegang Polis?

underwriting

Uang Pertanggungan untuk

Bagaimana Cara Mengajukan Polis Anda?
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Pengecualian Syarat-syarat Manfaat Tambahan

Kami tidak akan membayar Manfaat Tambahan Payor 

langsung ataupun tidak langsung sebagai akibat dari:

Kami tidak akan membayar Manfaat Tambahan 

langsung dan tidak langsung sebagai akibat dari:

a.

b.

c.

d.

e.

f.

g.

Keterlibatannya dalam perkelahian tanding, 
kecuali jika hal itu merupakan tindakan membela 
diri.
Melukai diri sendiri atau bunuh diri atau percobaan 

mental maupun tidak, atau
Tindak kejahatan atau percobaan tindak kejahatan 
atau pelanggaran hukum atau percobaan 
pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Anda 
atau perlawanan yang dilakukan oleh Anda pada 
saat terjadinya penahanan atas diri seseorang 
(termasuk Anda ) yang dijalankan oleh pihak yang 
berwenang, atau
Tindakan kriminal yang dilakukan dengan maksud 
tertentu oleh Anda atau seseorang yang ditunjuk 
sebagai Penerima Manfaat, atau
Anda turut dalam suatu penerbangan selain 
sebagai penumpang resmi atau awak pesawat 
udara dari maskapai penerbangan komersil, yang 
penerbangannya terjadwal, rutin dan berlisensi, 
atau
Pekerjaan atau profesi yang berisiko dari Anda, 
misalnya dalam militer, polisi, penerbangan atau 
pekerjaan/profesi lain dengan risiko tinggi, kecuali 
jika premi risikonya telah dibayar, atau
Olah raga/hobi Anda yang mengandung bahaya, 
misalnya balap mobil, balap sepeda motor, pacuan 
kuda, terbang layang, mendaki gunung, tinju, gulat, 
termasuk olah raga atau hobi lain yang juga 
mengandung bahaya dan berisiko, kecuali jika 
premi risikonya telah dibayar, atau

a.

b.

c.

d.

Segala Penyakit yang timbul dari luka yang 
dilakukan dengan sengaja secara langsung 
maupun tidak langsung, bunuh diri baik dalam 

atau
Segala Penyakit yang disebabkan baik langsung 
maupun tidak langsung oleh AIDS (Acquired 

yang berhubungan dengan AIDS (AIDS Related 
Complex/ARC), atau
Segala Penyakit bawaan sejak lahir/congenital, 
atau
Segala jenis Penyakit, kondisi atau luka yang 
telah ada sebelum tanggal mulai berlakunya 

Existing Conditions):

 

Kecelakaan yang terjadi sebagai akibat dari 
sakit jiwa, penyakit yang menyerang sistem 
syaraf, mabuk (Anda berada di bawah pengaruh 
alkohol), penggunaan narkotika dan atau obat 
terlarang, atau
Penyakit yang telah diidap Anda sebelum 

yang dapat menyebabkan Cacat Tetap Total, 
yang dibuktikan dengan adanya perawatan, 
diagnosa, konsultasi dan/atau pengobatan atas 
Penyakit tersebut sebelum berlakunya Manfaat 

Kelainan, Penyakit dan/atau cacat bawaan 
sejak lahir (congenital), atau
Infeksi virus HIV/AIDS dan/atau Penyakit 
kelamin menular.

h.

i.

j.

k.
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Catatan Penting:

e.

f.

Berada di bawah pengaruh atau terlibat di 
dalam penggunaan narkotika atau alkohol.
Gejala Penyakit yang terkait dengan kondisi 
Penyakit Kritis yang timbul dalam waktu 90 
(sembilan puluh) hari sejak tanggal mulai 

ini atau sejak tanggal pemulihan Polis, mana 
yang terjadi paling akhir.

Catatan:
Dalam hal Anda telah mengajukan kepada Kami 
permohonan untuk tidak memberlakukan masa 
periode eliminasi  sehubungan dengan manfaat 
tambahan ini yang telah Anda pilih (“Permohonan 
Tambahan”), maka Kami akan menindaklanjuti 
Permohonan Tambahan Anda sesuai dengan keten-
tuan underwriting yang Kami tetapkan.

Telah mendapatkan diagnosa; atau
Pada umumnya seseorang secara wajar 
akan berusaha untuk mendapat suatu 
diagnosa, perawatan, pengobatan; atau
Telah dianjurkan oleh dokter untuk 
mendapat pengobatan medis, terlepas dari 
pengobatan sebenarnya telah dilakukan 
ataupun tidak.

(1).
(2).

(3).

Pelayanan, Penyelesaian Pengaduan & Klaim
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Usia

Ilustrasi Manfaat

Deni
Usia masuk 30 tahun            
sebagai Pembayar Premi 
Polis Dasar asuransi jiwa.

Masa pembayaran Premi di Polis Dasar

30 Thn 65 Thn

Jika Pembayar 
Premi mengalami 
cacat tetap total(1)

38 Thn

Jika Pembayar 
Premi 

meninggal 
dunia

43 Thn

Premi Polis Dasar 
masih dibayarkan 

oleh Allianz(3)

Masa Asuransi Polis Dasar tetap berjalan(7)

Premi Polis Dasar dibayar 
oleh Pembayar Premi 

Premi Polis Dasar dibayarkan oleh 
Allianz(4) hingga usia Pembayar 

Premi mencapai 65 tahun.(5)

atau

Jika Pembayar 
Premi terdiagnosa 

satu dari 77 
penyakit kritis (2)

Premi Polis Dasar tetap 
dibayar (bukan oleh 
Allianz) hingga Masa 
Asuransi Polis Dasar 

berakhir.(6)

Ca at Teta Tota berart t mam n Pembayar Prem t amb ba an am r aan 
t me at a at e a e ama eb h r 180 har b a a bat r a aan

enya t ata n f ota t m r h y
De n 4 n enya r t yan am n ter ant m am 

 yan ber a
Prem Po Da ar ma h bayar an o eh an h n o ah–o ah a Pembayar Prem
m a a t Ter a b a Pembayar Prem ah oran yan am b a
Tert am Po Da ar n men a menyebab an bera h rnya Po
Da a Pembayar Prem har me an t an membayar Prem Po Da a e am a t
antara t a Pembayar Prem me am a at teta tota ata o t

ertam a nya me er ta Penya r t e n n Penya r t am 
am e n t er t a m Manfaat Tambahan 
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