Manfaat dan Ketentuan Umum Asuransi Adira;
Manfaat

Informasi

A

Kecelakaan Diri

Memberikan santunan apabila Anda meninggal dunia, mengalami
cacat tetap total, atau cacat tetap sebagian akibat kecelakaan yang
terjadi selama perjalanan

B

Biaya Perawatan Medis
(Kecelakaan)

Mengganti biaya pengobatan dan perawatan apabila Anda
menderita cidera yang diakibatkan oleh kecelakaan yang terjadi
selama perjalanan

C Biaya Perawatan Medis (Sakit)

Mengganti biaya pengobatan dan perawatan apabila Anda
menderita sakit yang terjadi selama perjalanan, sesuai dengan
ketentuan polis

Mengganti biaya evakuasi medis darurat apabila Anda mengalami
Biaya Evakuasi Medis Darurat dan
kondisi medis darurat akibat kecelakaan yang terjadi selama
D Repatriasi Jenazah karena
perjalanan dan/atau biaya repatriasi jenazah apabila Anda
kecelakaan
meninggal dunia akibat kecelakaan yang terjadi selama perjalanan
Mengganti kerugian atas pembatalan tiket transportasi dan
akomodasi yang telah dibayar dimuka apabila sebelum Anda
E Pembatalan Perjalanan
memulai perjalanan, perjalanan Anda harus dibatalkan akibat
kejadian-kejadian yang dijamin dalam Polis
Mengganti kerugian atas penjadwalan ulang tiket transportasi dan
akomodasi apabila sebelum Anda memulai perjalanan, perjalanan
F Penundaan Perjalanan
Anda harus ditunda akibat kejadian-kejadian yang dijamin dalam
Polis
Memberikan penggantian sesuai dengan biaya perbaikan apabila
Bagasi Tercatat Anda mengalami kerusakan atau memberikan
Kerusakan dan Kehilangan Bagasi
G
santunan apabila Bagasi Tercatat Anda hilang dan dan Anda baru
Tercatat
mengetahuinya ketika Anda tiba di bandara tujuan pada suatu
jadwal penerbangan
Memberikan santunan untuk setiap barang yang hilang apabila
H Kehilangan Barang-Barang Pribadi Anda mengalami kehilangan Barang-Barang Pribadi sesuai dengan
ketentuan Polis
I

Keterlambatan Penerbangan

Memberikan santunan karena terjadinya keterlambatan
keberangkatan pesawat lebih dari 6 jam sejak jadwal
keberangkatan sesuai dengan ketentuan polis

J

Kehilangan Dokumen Perjalanan

Mengganti biaya yang diperlukan untuk membuat paspor, SIM,
KTP atau dokumen kependudukan lainnya yang setara bila terjadi
kehilangan selama perjalanan.

Tanggung Gugat Pribadi

Memberikan manfaat berupa penggantian atau kompensasi
kerugian jika anda mengalami tuntutan dari pihak ketiga akibat
perbuatan ketidaksengajaan atau kelalaian Anda sesuai dengan
ketentuan polis

K

A. Ketentuan Umum
1. Wilayah Pertanggungan :
Asuransi ini berlaku untuk perjalanan dalam wilayah Negara Indonesia.
2. Usia :
Polis ini hanya berlaku bagi Anda yang berusia 0 (nol) tahun hingga usia 80 (delapan puluh)
tahun.
Limit jaminan Kecelakaan Diri, Biaya Perawatan Medis Akibat Kecelakaan, dan Biaya
Perawatan Medis Akibat Penyakit untuk usia 71 sampai 80 tahun berlaku maksimal 50%
dari limit yang tertera pada Ikhtisar Polis.
3. Maksimal periode pertanggungan adalah 90 hari.

