
PT Asuransi Allianz Utama Indonesia
Customer Lounge
World Trade Centre 6, Ground Floor
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 29-31 
Jakarta Selatan 12920, Indonesia

Corporate Number : +6221 2926 8888
 

 
 b

AllianzCare  : 1500 136
Email : CS@allianz.co.id
Website : www.allianz.co.id
Face ook  : Allianz

PT Asuransi Allianz Utama Indonesia telah terdaftar pada dan diawasi oleh
Otoritas Jasa Keuangan dan tenaga penjualnya telah memegang lisensi
dari Asosiasi Asuransi Umum Indonesia.

PT Asuransi Alllianz Utama Indonesia telah terdaftar pada dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, dan 
tenaga penjualnya telah memegang lisensi dari Asosiasi Asuransi Umum Indonesia.
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cashless

Tentang Grup Allianz
Allianz merupakan salah satu penyedia asuransi dan manajemen aset terbesar di dunia. Bersama nasabah 
dan mitra penjualan, Allianz merupakan salah satu komunitas keuangan terkuat di dunia dengan operasi 
yang tersebar di 70 negara dan didukung oleh 150.000 karyawan yang melayani lebih dari 100 juta nasabah 
perorangan dan korporasi.

Tentang Allianz di Asia
Allianz hadir di Asia  sejak tahun 1910 di pesisir China dengan menyediakan asuransi kebakaran dan 
pengangkutan. Saat ini, Allianz beroperasi di 16 negara di Asia  untuk melayani asuransi umum, jiwa, 
kesehatan, dan manajemen aset. Dengan lebih dari 36.000 staf, Allianz melayani kebutuhan lebih dari 21 juta 
nasabah di wilayah ini melalui beberapa saluran distribusi.

Tentang Allianz Indonesia
Allianz memulai bisnisnya di Indonesia dengan membuka kantor perwakilan di tahun 1981. Pada tahun 1989, 
Allianz mendirikan PT Asuransi Allianz Utama Indonesia, perusahaan asuransi umum. Kemudian, Allianz 
memasuki bisnis asuransi jiwa, kesehatan dan dana pensiun dengan mendirikan PT Asuransi Allianz Life 
Indonesia di tahun 1996. Di tahun 2006, Allianz Utama dan Allianz Life memulai bisnis asuransi syariah. Allianz 
Health & Corporate Solutions dibentuk tahun 2014 untuk melayani kebutuhan asuransi kesehatan individu 
dan kumpulan. Allianz Indonesia didukung oleh lebih dari 1.300 karyawan dan lebih dari 34.000 tenaga 
penjualan dan ditunjang oleh jaringan mitra perbankan dan mitra distribusi lainnya untuk melayani lebih dari 
8,3 juta tertanggung di Indonesia.
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Apabila Anda memiliki pertanyaan dan keluhan terkait produk dan/atau layanan kami, Anda dapat menyampaikannya 
melalui Customer Center kami:



Annual TravelPro

Manfaat cashless untuk biaya pengobatan yang dijamin*

Menjamin kegiatan wisata dan olahraga amatir selama perjalanan**

Layanan bantuan dan darurat tersedia 24 jam di seluruh dunia

Tidak ada resiko sendiri

 Jaminan Epidemi/Pandemi hanya berlaku untuk perjalanan Internasional

Perlu Anda Ketahui:

Memberikan ketenangan dalam perjalanan, kemanapun tujuan Anda.

Polis ini berlaku, jika Anda: 

Ketentuan untuk Polis tahunan:
(a)

(b)

(a)

Periode yang ditanggung atas perjalanan pulang pergi ke luar negeri.

1.

2.

3.

-
-

24 (dua puluh empat) jam dari tanggal dan waktu diterbitkannya polis; atau
tanggal terjadinya kejadian yang ditanggung berdasarkan polis

Pembatalan dan Perubahan Perjalanan, pertanggungan dimulai pada saat mana saja yang
terjadi paling akhir:

-
-
-

tanggal dan waktu efektif polis
tanggal dimulainya perjalanan
tiba di titik pemeriksaan Imigrasi di Indonesia untuk memulai Perjalanan

dan berakhir saat mana yang lebih dahulu terjadi: 

Pembatalan dan perubahan 
perjalanan (sebelum keberangkatan 
dari tempat tinggal untuk memulai 
perjalanan)

Biaya medis dan biaya terkait 
medis di luar negeri

Pemulangan jenazah atau biaya 
pemakaman di luar negeri

Gangguan perjalanan dan 
kehilangan transportasi lanjutan 
tanpa masa tunggu
(untuk kehilangan transportasi lanjutan hanya 
berlaku untuk penerbangan lanjutan dengan 
maskapai yang berbeda dan jarak antara 
penerbangan lanjutan minimal 6 jam)

Kepulangan lebih awal

Penundaan perjalanan

Jaminan bagasi, termasuk kerugian 
barang-barang bagasi pribadi, 
penundaan bagasi, penyalahgunaan 
kartu kredit, kehilangan dokumen 
perjalanan, dan pencurian uang pribadi

Penundaan bagasi hanya 4 jam

Jaminan kecelakaan diri

Biaya risiko sendiri atas kendaraan 
yang disewa & biaya pengembalian 
kendaraan yang disewa, untuk plan 
Premier

Tanggung jawab pribadi

duk

Penduduk tetap yang tinggal atau bekerja di Indonesia;
Pemegang dokumen identitas Indonesia yang sah seperti KTP, KITAS, KITAP, Izin Kunjungan 
jangka panjang;
Memulai dan mengakhiri perjalanan di Indonesia (perjalanan pulang pergi);
Telah membayar penuh premi;
Telah membeli polis sebelum meninggalkan Indonesia;
Berusia
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Asuransi.

Asuransi individu untuk menanggung satu orang saja, batas jaminan yang dinyatakan dalam 

Periode Polis 1 tahun, dengan lama perjalanan untuk sekali jalan tidak melebihi 90 hari 
(untuk internasional) dan 30 hari (untuk domestik).

(a)
(b)

(c)
(d)
(e)
(f)

Pertanggungan dalam setiap bagian Polis akan mulai dan berakhir sebagaimana diatur 
dibawah ini:

Manfaat untuk Anda:

TravelPro International Insurance - Enhanced
and Domestic TravelPro Insurance

Mencakup jaminan Epidemi/Pandemi

Mencakup jaminan Epidemi/Pandemi

Mencakup jaminan Epidemi/Pandemi

Mencakup jaminan Epidemi/Pandemi

Penundaan Perjalanan hanya 4 jam
Penundaan Perjalanan, khusus untuk 
Maskapai,  menjamin alasan 
penundaaan penerbangan atas 
sebab apapun

Mencakup jaminan Epidemi/Pandemi 
untuk gangguan perjalanan
Tambahan manfaat untuk karantina



Scan QR Code
untuk mengunduh
Ringkasan Informasi Produk

Email  : travelclaim@allianz.co.id
AllianzCare : 1500 136 (dari Indonesia)

  +65 6535 5833 (dari luar negeri)
Travel Claim Portal : https://www.allianz.co.id/layanan/klaim/klaim-asuransi-perjalanan

? Informasi Pengajuan Klaim8.

- Keberangkatan dari rumah atau tempat kerja Anda di Indonesia untuk melakukan
Perjalanan ke titik pemeriksaan Imigrasi untuk Perjalanan Anda; atau

- 3 (tiga) jam sebelum jadwal keberangkatan Anda dengan transportasi yang ditanggung
dari Indonesia; atau

- Anda diizinkan untuk melewati titik pemeriksaan kedatangan imigrasi di Indonesia; atau
- Tanggal berakhirnya Polis Anda.

- Tanggal dan waktu efektif polis Anda;

- Saat Anda tiba di rumah atau tempat kerja setelah kembalinya Anda ke Indonesia; atau
tempat tinggal Anda di Indonesia; atau

- 3 (tiga) jam setelah Anda diizinkan untuk melewati titik pemeriksaan kedatangan
imigrasi di Indonesia; atau

- Tanggal dan waktu efektif polis Anda;

dan berakhir disaat mana yang lebih dahulu terjadi;

(b) Kecelakaan Diri.
Pertanggungan dimulai pada saat mana saja yang terjadi paling akhir

(c)

Klaim harus dilaporkan terlebih dahulu kepada PT Asuransi Allianz Utama Indonesia. 
klaim dan dokumen harus diinformasikan dan diserahkan ke kantor Kami sesegera mungkin 
namun tidak lebih dari Sembilan puluh (90) hari terhitung sejak tanggal terjadinya kejadian.

Formulir Klaim atau semua pernyataan tertulis terkait pengajuan klaim.
Asli Boarding Pass 
Fotokopi tiket itinerary seluruh perjalanan yang telah dipesan sebelum perjalanan (dari 
Indonesia sampai kembali Indonesia)
Fotokopi paspor halaman pertama (data diri dan tanda tangan) dan halaman dengan 
cap imigrasi untuk tiap tanggal keberangkatan dan tanggal kepulangan. 

Dokumen klaim lainnya sesuai dengan manfaat yang akan diklaim.

Dokumen wajib:

Kami mungkin memerlukan bukti lain untuk mendukung klaim Anda tergantung pada keadaan, 
dalam hal ini Kami akan menghubungi Anda atau Anda dapat mengunduh pada Ringkasan 
Informasi Produk di Allianz Indonesia atau melalui QR code pada halaman ini.

Brosur ini bukan merupakan Polis Asuransi. Ketentuan produk asuransi secara lengkap 
tercantum di polis asuransi yang Anda terima.

1.
2.
3.

4.

Pemberitahuan Klaim

Dokumen Klaim

Sehubungan dengan bagian-bagian Polis lainnya, pertanggungan dimulai setelah tanggal 
dan waktu efektif Polis dan telah melewati titik pemeriksaan imigrasi keberangkatan di 
Indonesia untuk perjalanan Anda; dan berakhir saat mana saja yang lebih dahulu terjadi:

Premi sudah termasuk biaya administrasi dan biaya akuisisi.6.

4. Pengecualian

Untuk pengecualian dapat diunduh pada Ringkasan Informasi Produk di website Allianz 
Indonesia atau melalui  pada halaman ini.

Pembatasan negara tujuan perjalanan: Afghanistan, Democratic Republic of the Congo, 
Cuba, Iran, Iraq, Liberia, North Korea, Sudan, Syria, dan Crimea Region of Ukraine.
Dalam hal pembatasan negara tujuan perjalanan, Kami tidak akan memberikan 
perlindungan dan Kami tidak bertanggung jawab untuk membayar klaim apapun atau 
memberikan manfaat apapun di bawah ketentuan pertanggungan tersebut, pembayaran 
klaim atau pemberian manfaat tersebut yang akan mengekspos Kami atas segala sanksi, 
larangan atau pembatasan berdasarkan resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa atau sanksi 
perdagangan, ekonomi, hukum atau peraturan perundang-undangan di Uni Eropa, Amerika 
Serikat dan/atau hukum atau peraturan sanksi ekonomi atau perdagangan nasional lainnya 
yang berlaku.

5.

Perlu Anda Ketahui:
     Polis ini tidak menjamin sakit/penyakit yang sudah ada sebelumnya ( )
     Untuk Domestik, tidak ada jaminan klaim yang diakibatkan oleh Epidemi/Pandemi

Durasi untuk sekali perjalanan maksimum 90 hari untuk internasional
dan 30 hari untuk domestik

7.



Bagian Superior Deluxe Premier DomestikManfaat
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Bagian Superior Deluxe PremierManfaat
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Bagian Superior Deluxe PremierManfaat

Annual Trip

Deluxe SuperiorPremier
Area Jaminan

Tabel Manfaat

Premi

Deskripsi Wilayah Internasional

Usia 14 hari – 64 tahun (sebelum usia 65)

* Termasuk domestik
* Premi belum termasuk biaya meterai dan Polis yang akan ditambahkan ke total Premi yang harus dibayar
* Berlaku pengembalian premi secara prorata dengan syarat dan ketentuan seperti yang diatur pada Polis yang diterbitkan

Domestik



FORMULIR APLIKASI TRAVELPRO INTERNATIONAL INSURANCE – ENHANCED
& DOMESTIC TRAVELPRO INSURANCE (ANNUAL TRAVELPRO)

1. Informasi Pribadi

2. Tipe Polis

No.

1.

2.

3.

4.

5.

Nama Peserta (Sesuai paspor) Tanggal Lahir No. Paspor 

4. Tujuan & Periode Asuransi

5. Premi Asuransi

3. Pilihan Plan Asuransi

Premier

Biaya Polis

Biaya Meterai

Jumlah Premi

Deluxe

Premier

Deluxe

Premier

Deluxe

6. Data Penghasilan

Jumlah Penghasilan Tetap per Tahun 

Anda     yang Anda     ini   dan 
   ada  yang   dimana hal   



7. Pilihan Cara Pembayaran

Nama Pemegang Kartu Nomor Kartu

Tanggal

Nama Agen Kode Agen

Tanda Tangan Peserta/Wakil yang Sah

Sumber Dana untuk Pembayaran Kontribusi

T

8. Pernyataan dan Surat Kuasa
   Pemegang       TravelPro International Insurance – Enhanced & Domestic TravelPro 

Insurance (Annual TravelPro)

  yang  di dalam  TravelPro International Insurance – Enhanced & Domestic TravelPro Insurance (Annual TravelPro) ini 
dan  lain yang    PT         adalah     

 di dalam  TravelPro International Insurance – Enhanced & Domestic TravelPro Insurance (Annual TravelPro) ini  yang  di 
dalam    dan  ada  dan  lain yang      yang  

TravelPro International Insurance – Enhanced & Domestic TravelPro Insurance (Annual TravelPro)
 yang      Premi  TravelPro International Insurance – Enhanced & Domestic TravelPro Insurance 

(Annual TravelPro) ini   dari        uang dan     UU  
Tahun    dan   Pidana  Uang dan UU   Tahun    dan   Pidana 
Pendanaan         dalam        ada 

    dan   di        dengan  yang 
     yang      dan      yang 

Dalam  memenuhi          yang   dengan  yang  dan  

      dan  yang        memahami 
      dan   dari    Uang     

 hanya   Premi yang  melalui media  Premi   dalam  TravelPro International 
Insurance – Enhanced & Domestic TravelPro Insurance (Annual TravelPro)

    Premi    yang  dalam  TravelPro International Insurance – Enhanced & Domestic TravelPro 
Insurance (Annual TravelPro)

; dan

 dengan ini   yang  dalam    dan         ini 
    dan      dan  yang  dan     meninggal  dalam 

    dalam      lain     
 Pemegang            dalam     

Pemegang      ini  dengan  yang   TravelPro International Insurance – Enhanced & Domestic 
TravelPro Insurance (Annual TravelPro).

  dan    memahami    yang   dan    yang    
TravelPro International Insurance – Enhanced & Domestic TravelPro Insurance (Annual TravelPro)

  dan    dengan   dengan  layanan dari  dan  lainnya   
mengenai           yang    

  dan  lainnya  dari      melalui media    
 melalui   dan media   lainnya yang     dari     dengan  yang 

Dalam hal  memilih       yang   dalam TravelPro International Insurance – Enhanced & Domestic 
TravelPro Insurance (Annual TravelPro)

          melindungi   dan   dengan   

Dengan              dan menerima    dari  melalui 
media      melalui   dan media   lainnya yang      

   di    email    dalam hal   lagi ingin menerima   

Dengan TravelPro International Insurance – Enhanced & Domestic TravelPro Insurance (Annual TravelPro)      

       yang     melalui      

       dengan          dan  

    dalam hal         dari    
   melindungi     ilegal lainnya          
   yang     yang        dan   

       dan            
 yang  guna memenuhi     dan dengan       




