
ASURANSI KENDARAAN BERMOTOR

JENIS PENUTUPAN

Kami menyediakan dua jenis lingkup pertanggungan asuransi 
kendaraan bermotor yang dapat Anda pilih sesuai dengan 
kebutuhan Anda, yaitu:

 COMPREHENSIVE (ALL RISKS)

 Menjamin semua risiko yang tertera dalam Polis Standar 
Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia (PSAKBI) seperti 
tabrakan, benturan, terbalik, tergelincir, terperosok, perbuatan  
jahat, pencurian dan kebakaran baik untuk kerugian sebagian 
maupun kerugian total.

 TOTAL LOSS ONLY (TLO)

 Memberikan jaminan atas kerugian total yaitu kerugian atau 
kerusakan dengan perkiraan biaya perbaikannya sama dengan 
atau lebih dari 75% dari harga sebenarnya kendaraan bermotor 
tersebut, atau kendaraan bermotor tersebut hilang atau dicuri 
seluruhnya.

OBYEK PERTANGGUNGAN  

 Sedan

 Jeep

 Minibus

 Pick Up

 City Car

 Truck

 Van

 Motorcycle

 Bus

 Station Wagon

 Double Cabin

 Tabrakan, benturan, terbalik, tergelincir, atau terperosok.

 Perbuatan jahat.

 Pencurian, termasuk pencurian yang didahului atau disertai 
atau diikuti dengan kekerasan ataupun ancaman kekerasan. 

 Kebakaran (akibat benda lain yang berdekatan, sambaran 
petir, air atau alat-alat pemadam kebakaran, perintah pihak 
bewenang untuk mencegah menjalarnya kebakaran).

 Kerugian dan atau kerusakan yang disebabkan oleh poin 1 
(tabrakan, benturan, terbalik, tergelincir, atau terperosok) 
selama kendaraan bermotor berada di atas kapal untuk 
penyeberangan yang berada di bawah pengawasan 
Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, termasuk kerugian 
dan atau kerusakan yang diakibatkan kapal bersangkutan 
mengalami kecelakaan.

Kerugian atau kerusakan akibat dari atau ditimbulkan oleh:

 Kendaraan digunakan untuk:

- menarik atau mendorong kendaraan atau benda lain, 
memberi pelajaran mengemudi.

- turut serta dalam perlombaan, latihan, penyaluran hobi 
kecakapan atau kecepatan, karnaval, pawai, kampanye, 
unjuk rasa.

- melakukan tindak kejahatan.

- penggunaan selain dari yang dicantumkan dalam polis.

 Penggelapan, penipuan, hipnotis dan sejenisnya.

 Perbuatan jahat yang dilakukan oleh Tertanggung, keluarga 
dan orang-orang di sekitar atau sepengetahuan 
Tertanggung.

 Kelebihan muatan dari kapasitas kendaraan yang telah 
ditetapkan pabrikan.

 Barang dan atau hewan yang sedang berada di dalam, 
dimuat pada, ditumpuk di, dibongkar dari atau diangkut 
oleh Kendaraan Bermotor.

JAMINAN ASURANSI

Asuransi tidak mengganti kerugian atau kerusakan 
perlengkapan non standar kecuali disebutkan secara khusus di 
dalam polis yang mencakup jenis, spesi�kasi dan harganya.

PERLENGKAPAN NON STANDAR

 Premi asuransi harus sudah dibayar lunas dan secara 
nyata telah diterima seluruhnya oleh Penanggung.

 Jika ketentuan di atas tidak dipenuhi maka polis akan 
berakhir dengan sendirinya dan Tertanggung tetap wajib 
membayar premi 20% dari premi satu tahun.

PEMBAYARAN PREMI 

Untuk risiko tertentu yang dikecualikan atau tidak dijamin, Anda 
dapat menutup asuransinya dengan perluasan jaminan 
(dikenakan tambahan premi), seperti:

 Kerusuhan dan Huru-hara (RSMDCC).

 Tanggung jawab hukum kepada Pihak Ketiga.

 Gempa bumi, letusan gunung berapi dan tsunami.

 Angin topan, badai, banjir dan kerusakan akibat air.

 Kecelakaan diri untuk pengemudi dan penumpang.

PERLUASAN JAMINAN

PENGECUALIAN

PENGECUALIAN

 Zat kimia, air atau benda cair lainnya, yang berada di 
dalam Kendaraan Bermotor kecuali merupakan akibat 
dari risiko yang dijamin Polis.

 Kerusuhan, pemogokan, penghalangan bekerja, tawuran, 
huru-hara, pembangkitan rakyat, pengambil-alihan 
kekuasan, revolusi, pemberontakan, kekuatan militer, invasi, 
perang saudara, perang dan permusuhan, makar, terorisme, 
sabotase, penjarahan.

 Gempa bumi, letusan gunung berapi, angin topan, badai, 
tsunami, banjir, dll.

 Reaksi nuklir.

 Tindakan sengaja Tertanggung dan atau pengemudi.

 Pengemudi tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM), 
berada di bawah pengaruh minuman keras, obat 
terlarang atau sesuatu bahan lain yang membahayakan.

 Kendaraan dikemudikan secara paksa walaupun secara 
teknis dalam keadaan rusak atau tidak layak jalan.

 Memasuki atau melewati jalan tertutup, terlarang, tidak 
diperuntukkan untuk Kendaraan Bermotor atau 
melanggar rambu-rambu lalu lintas.

 Perlengkapan tambahan yang tidak disebutkan pada Polis.

 Ban, velg, dop yang tidak disertai kerusakan pada bagian 
lain Kendaraan Bermotor.

 Kunci dan atau bagian lainnya dari Kendaraan Bermotor 
pada saat tidak melekat atau berada di dalam kendaraan 
tersebut.

 Aus, sifat kekurangan material sendiri atau salah dalam 
menggunakannya.

 STNK, BPKB dan atau surat-surat lain Kendaraan 
Bermotor.

 Kerusakan/kehilangan harta benda yang diangkut, 
dimuat/dibongkar dari Kendaraan.

 Kehilangan keuntungan, upah, berkurangnya harga atau 
kerugian keuangan lainnya yang diderita Tertanggung.

 

PRINSIP MENGENAL NASABAH

 Nasabah Baru

 Nasabah Lama

Kewarganegaraan:  WNI  WNA

Status Pernikahan:  Lajang  Kawin  Cerai

Pekerjaan:

 PNS/Anggota TNI/POLRI  Karyawan Swasta/BUMN 
 Wirausaha   Lainnya

No. KTP/SIM/Paspor:

No. NPWP:

Nama Perusahaan:

Bidang Usaha:

Alamat Perusahaan:

 Kode Pos:

Jabatan:

Masa Bekerja:  Tahun Bulan

Penghasilan Kotor per Bulan (Rp):

 1-10 juta  >10-25 juta  >25-50 juta 

 >50-100 juta  >100 juta

Sumber Penghasilan:

 Hasil Usaha  Gaji Bulanan  Wirausaha

 Lain-lain

PERNYATAAN CALON TERTANGGUNG

Saya/Kami dengan ini menyatakan bahwa:

1. Seluruh keterangan tersebut diatas dibuat dengan sejujurnya dan 
sesuai dengan keadaan sebenarnya menurut pengetahuan 
saya/kami atau yang seharusnya saya/kami ketahui.

2. Keterangan tersebut akan digunakan sebagai dasar dan merupakan 
bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Permohonan Penutupan 
Asuransi (SPPA).

3. Keberadaan dana yang ada saat ini tidak bertentangan dengan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Indonesia.

 , tanggal, 20 

Nama dan Tanda Tangan Calon Nasabah

Merupakan asuransi yang menjamin kerugian atau kerusakan atas 
kendaraan bermotor yang dipertanggungkan sebagai akibat dari 
kecelakaan (material damages) atau pencurian.

Asuransi
Kendaraan Bermotor

Insurance

Asuransi Reliance Indonesia memberikan 
perlindungan menyeluruh terhadap kendaraan 
bermotor Anda

PROSEDUR KLAIM
 Sampaikan laporan klaim dalam waktu 3 x 24 jam ke kantor 

kami.
 Petugas kami akan memberitahukan dokumen yang diperlukan 

untuk proses selanjutnya.
 Pembayaran klaim dan/atau perbaikan kendaraan dilakukan 

segera setelah dokumen pendukung klaim dilengkapi dan nilai 
ganti rugi disetujui oleh tertanggung.

DOKUMEN KLAIM

1. KERUGIAN SEBAGIAN (PARTIAL LOSS)

 Laporan kerugian termasuk kronologis kejadian (mengisi 
formulir klaim).

 Fotokopi:
- Polis, serti�kat, lampiran/endorsemen.
- SIM pengemudi pada saat kejadian, STNK & KTP yang 

masih berlaku.

 Dokumen lainnya yang dianggap perlu.

2. KERUGIAN TOTAL (TOTAL LOSS)

 Laporan kerugian termasuk kronologis kejadian (mengisi 
formulir klaim).

 Fotokopi:

- Polis, serti�kat, lampiran/endorsemen.

- SIM pengemudi pada saat kejadian dan KTP  yang masih 
berlaku.

- STNK asli, BPKB asli, faktur pembelian, blanko kuitansi dan 
surat penyerahan hak milik yang sudah ditandatangani oleh 
Tertanggung.

- Buku KIR (jika diperlukan).

- Surat Keterangan dari Kepolisian Daerah (Polda) dalam hal 
kehilangan keseluruhan.

- Bukti pemblokiran STNK dalam hal kehilangan 
keseluruhan.

Dokumen lainnya yang dianggap perlu, antara lain:

 Foto kerusakan dan estimasi biaya perbaikan (jika diminta 
oleh pihak asuransi).

 Surat Keterangan dari Kepolisian Sektor (Polsek) dalam hal 
kerugian/kehilangan yang melibatkan Pihak Ketiga atau 
kehilangan sebagian.

 Surat tuntutan dari Pihak Ketiga.

 Dokumen lain yang relevan.

Perlindungan Tepat
Kendaraan Anda

PROSEDUR PENUTUPAN ASURANSI
1. Silahkan mengisi Formulir/Surat Permintaan Penutupan Asuransi 

(SPPA) dengan lengkap dan benar.
2. Mengirimkan Surat Permintaan Penutupan Asuransi (SPPA) 

untuk kendaraan bermotor via fax, e-mail, ataupun 
menghubungi langsung lewat telepon ke PT Asuransi Reliance 
Indonesia, dengan mencantumkan data yang dibutuhkan, 
antara lain:
 Fotokopi STNK kendaraan bermotor.
 Fotokopi SIM yang masih berlaku.

 Pihak asuransi berhak untuk melakukan survey penutupan dan 
menentukan untuk menerima penutupan tersebut atau tidak, 
serta nilai premi yang dikenakan.

Isi brosur ini hanya merupakan ringkasan Polis. Penjelasan atas produk ini 
tetap mengacu pada ketentuan Polis yang berlaku. Produk ini telah 
mendapatkan otorisasi dari dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan PT 
Asuransi Reliance Indonesia terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa 
Keuangan

PT Asuransi Reliance Indonesia

PT Asuransi Reliance Indonesia berdiri sejak akhir tahun 2002 
dan merupakan bagian dari Reliance Capital Management yang 
merupakan induk perusahaan yang bergerak di bidang industri 
keuangan di Indonesia meliputi sektor investment, protection 
dan �nancing.

Untuk memenuhi kebutuhan asuransi Anda, berikut adalah 
produk kami yang lain 

Informasi lebih lanjut

021 661 7768

PT ASURANSI RELIANCE INDONESIA
Reliance Capital Building
Jl. Pluit Sakti Raya No. 27 AB
Jakarta Utara 14450
T. 021 661 7768
F. 021 666 75075
E. bizdev@reliance-insurance.com
www.reliance-insurance.com

Jika Anda membutuhkan informasi mendetail, silahkan hubungi tenaga penjual kami di 
nomor telepon diatas atau hubungi kami secara langsung di nomor telepon berikut

Insurance

ASURANSI RUMAH TINGGAL
ASURANSI APARTEMEN
ASURANSI PABRIK
ASURANSI PENGANGKUTAN BARANG
ASURANSI KEBONGKARAN
ASURANSI KECELAKAAN DIRI
ASURANSI KENDARAAN BERMOTOR
ASURANSI UANG
ASURANSI PAPAN REKLAME
ASURANSI KONSTRUKSI
ASURANSI PERJALANAN LUAR NEGERI
ASURANSI KESEHATAN

Cabang & Kantor Pemasaran
Jakarta - 021 6617768 | Bandung - 022 7218200 | Surabaya - 031 5670388
Medan - 061 6633065 | Palembang - 0711 379001 | Pekanbaru - 0761 24614
Batam - 0778 429890 | Tangerang - 021 5380500 | Kebon Jeruk - 021 58910026 
Denpasar - 0361 255481 |  Makassar - 0411 3623 249  | Semarang - 024 76440762


