
1.    Nama Lengkap

2.    Jangka waktu pertanggungan yang diminta dari tanggal

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Merek Kendaraan      Warna   :

Tahun Pembuatan      Termasuk Pengemudi :

Jenis Kendaraan      Jumlah Tempat duduk :

Nomor Polisi Jika mobil muatan  : 
Berapa Kekuatannya
(tonage)?Nomor Rangka

Nomor Mesin

Terhadap Kendaraan Rp.

Tanggung jawab hukum Rp.

Perlengkapan Tambahan Rp.

Perluasan Jaminan :

Besar Nilai Pertanggungan :

Harga pembelian/pasaran     Rp.

Kendaraan digunakan untuk           Pribadi          Dinas Perusahaan           Pengangkutan Umum                  Disewakan

Jika Anda ingin juga mempertanggungkan Trailer?
Bila ya, Berikan Perincian di atas.

Apakah Anda, atau orang yang atas izin Tuan
mengemudikan kendaraan mempunyai mata kurang terang, 
atau cacat lainnya?
Jika ada, agar diterangkan dengan jelas

Apakah ada maskapai lainnya yang telah menolak
permintaan penutupan pertanggungan kendaraan Tuan, atau 
perlanjutan pertanggungannya?
Jika ada, diberikan sebab-sebabnya

Apakah kendaraan tersebut sekarang diasuransikan?
Pada maskapai manakah dan sebutkan nomor Polisnya
Pernahkah terjadi klaim sewaktu dibawah Polis ini?

Kondisi/Risiko/Pertanggungan               Gabungan  Total Loss Only (TLO)/Kerugian Total 

       Alamat Pemohon

Pekerjaan :

Tanggal:     20

(       )

Sampai :

Surat Permintaan Pertanggungan
Kendaraan Bermotor
PT Great Eastern General Insurance Indonesia

Pernyataan
1. Saya/Kami menyatakan dengan seluruh pengetahuan saya/kami bahwa keterangan yang disampaikan dan semua lampirannya adalah benar. Selanjutnya, 

jika informasi dan/atau pernyataan yang saya/kami sampaikan tersebut terdapat unsur pemalsuan atau penipuan atau saya/kami menyembunyikan atau 
memberikan pernyataan yang salah mengenai fakta dengan cara apapun, maka saya/kami setuju polis menjadi batal dan semua hak untuk mendapatkan 
ganti rugi berdasarkan polis ini untuk klaim yang lalu ataupun yang akan datang akan hilang dan dalam hal dipersyaratkan dan diwajibkan oleh peraturan 
perundang-undangan, GEGI akan melaporkan kepada institusi yang berwenang.

2. Saya/Kami menyatakan bahwa saya/kami mengetahui, memahami, dan setuju untuk mematuhi ketentuan peraturan perundangan yang berlaku serta 
semua syarat dan ketentuan, pengecualian di dalam Polis, yang diatur di dalam Klausula Polis Asuransi dan dokumen-dokumen terkait lainnya yang 
ditujukan kepada saya.

3. Saya/Kami mengizinkan Perusahaan untuk menyimpan, menggunakan data dan/atau Informasi pribadi Saya/Kami, termasuk untuk memberikannya    
kepada pihak ketiga, sehubungan dengan pelaksanaan penutupan serta pelayanan lain yang terakit dengan pertanggungan ini. Kuasa tersebut tidak 
menghilangkan hak Saya/Kami untuk meminta penghapusan data privasi, yang masih berada dalam penguasaan Perusahaan. Saya/Kami dengan ini    
menyatakan telah memahami dan menyetujui akan konsekuensi atas pengungkapan informasi pribadi Saya/Kami sebagaimana tersebut di atas.

4. Saya/Kami menyatakan bahwa saya/kami telah membaca dan menerima penjelasan serta memahami produk ini sesuai dengan Ringkasan Informasi      
Produk dan Layanan yang telah disampaikan kepada Saya/Kami.
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