Trucking Insurance
For Logistic and Supply Chain
Endorsed by ALFI/ILFA

DISKON 20%
Khusus anggota ALFI

Memberikan perlindungan asuransi terhadap kendaraan dalam
mendukung segala aktifitas pelaksanaan pengangkutan barang.

Mengapa Perlu Asuransi Kendaraan:
Resiko terhadap alat transportasi (kendaraan) yang mengangkut barang yang terjadi baik resiko kerugian/
kehilangan secara parsial maupun keseluruhan, juga resiko terhadap tanggung jawab hukum terhadap
pihak ketiga sebagai akibat dari penggunaan alat angkut/kendaraan tersebut yang menimpa kepada pihak
ketiga (Third Party Liability (TPL)), serta resiko terhadap pengemudi dan penumpang yang mengendarai
kendaraan tersebut (Kecelakaan Pribadi/Personal Accident) maka sangat diperlukan perlidungan Asuransi
Kendaraan Truck.

Keuntungan untuk para anggota ALFI
-

Diskon 20% khusus untuk anggota ALFI

-

Perlindungan asuransi dari perusahaan asuransi terkemuka dan berpengalaman

-

Proses penanganan klaim ditangani oleh Team klaim perpengalaman dalam menangani klaim
kendaraan serta membantu mengarahkan klaim kepada bengkel rekanan asuransi.

Perlindungan Asuransi Utama:
Pilihan 1 - All Risk (Comprehensive) - Rate 1.33%
Perlindungan asuransi keseluruhan atas kerusakan atau kehilangan terhadap kendaraan yang
dijamin di dalam polis.
Pilihan 2 – Total Loss Only (TLO) - Rate Wilayah I : 0.53% | Wilayah II : 1.05% | Wilayah III : 0.49%
Perlindungan asuransi keseluruhan atas kerusakan atau kehilangan terhadap kendaraan yang
dijamin di dalam polis dengan biaya atau kerusakannya melebihi 75% dari nilai kendaraan tersebut.

Perlindungan tambahan (opsional) dengan tambahan biaya / premi:
1.

Tanggung Jawab Hukum terhadap pihak ketiga (Third Party Liability/TPL)

2.

Perlindungan Kecelakaan Diri (Personal Accident/PA)

3.

Biaya Medis (Medical Expenses/Medex) untuk Pengemudi dan Penumpang dengan limit
10% dari limit Perlindungan Kecelakaan Diri (Personal Accident/PA) setiap kendaraan.

4.

Kerusuhan, Pemogokan, Huru-hara (Strike, Riot, Civil Commotion/SRCC) dan Terrorism &
Sabotage (TS)

5.

Bencana Alam :
a.

Gempa Bumi, Gunung Meletus dan Tsunami (Earthquake, Volcanic Eruption,
Tsunami)

b.

Angin Topan, Badai, Banjir, Tanah Longsor (Typhoon, Windstorm, Flood, Landslide)

6.

Dicuri oleh Supir atau karyawan sendiri (Theft)

7.

Penggantian mobil baru apabila terjadi klaim keseluruhan untuk kendaraan baru dalam
usia 6 (enam) bulan pertama sejak pembelian kendaraan baru tersebut.

Resiko sendiri: IDR 300,000,- setiap kejadian untuk setiap kendaraan, kecuali :
Bencana Alam, SRCC & TS : 10% dari nilai klaim, minimum IDR 500,000,- setiap kejadian.
Dicuri oleh Supir atau karyawan sendiri (Theft) : 10% dari nilai klaim
TPL, PA Pengemudi, PA Penumpang, Biaya Medis : NIL

Notes:
Apabila terjadi klaim anda dapat menghubungi kami 021-5153131.

IBS GROUP
‘Market Leader’ lebih dari 30 tahun
1.

Pertama, terbesar dan memimpin pasar
■ Berdiri pada tahun 1975
■ Pialang Asuransi pertama di Indonesia
■ Reputasi baik dalam jasa pialang asuransi dan manajemen resiko

2.

Independen dan Profesional
■ Tidak adanya keterkaitan dengan Perusahaan Finansial maupun konglomerasi
tertentu
■ Konsentrasi sumberdaya perusahaan pada kualitas dan profesionalisme (lebih dari 100
karyawan)
■ Pengetahuan luas dan mendalam akan Pasar Asuransi di dalam maupun luar negeri
■ Menempatkan premi asuransi/reasuransi lebih dari IDR 1 Triliun

SURAT PENGAJUAN ASURANSI KENDARAAN BERMOTOR
I. DATA TERTANGGUNG
NAMA TERTANGGUNG
ALAMAT KORESPONDEN
KOTA
NO. TELEPON :

KODE POS

RUMAH

NO. HP

EMAIL
II. DATA KENDARAAN
PERIODE ASURANSI
NO

TYPE/ JENIS

to
TAHUN

NO. REGISTER

NO. RANGKA

NO. MESIN

NILAI PERTANGGUNGAN

Jika terdapat tambahan aksesori tidak standar, cantumkan data dan harganya di bawah ini:
1. …………………………………………………………….…………………………………………………………….
2. …………………………………………………………….…………………………………………………………….
3. …………………………………………………………….…………………………………………………………….
4. …………………………………………………………….…………………………………………………………….
5. …………………………………………………………….…………………………………………………………….
III. PERLINDUNGAN ASURANSI *
1.

Comprehensive

2.

Total Loss Only (TLO)

IV. PERNYATAAN
Saya / kami menyatakan bahwa data-data tersebut di atas adalah benar dan bahwa saya / kami telah menyampaikan informasi sejujur-jujurnya terkait proposal ini. Saya/kami menyetujui bahwa pernyataan dan data tersebut
di atas merupakan dasar perjanjian antara PT. IBS Insurance Broking Service dengan saya / kami, dan saya / kami
selanjutnya menyetujui untuk menerima penggantian klaim atas kendaraan sesuai dengan kondisi dan perubahannya yang tercantum di dalam polis dan memiliki kewajiban membayar premi.

*pilih salah satu

Nama & Tanda-tangan

Informasi Lebih Lanjut Silahkan Hubungi Kami :
IBS Service Team
Asep Iman Indra Permana – +62 21 515 3131 ext 2120 – asep.iman@ibsrisk.com
Jessica Lamongi – +62 21 515 3131 ext. 1317 – Jessica.lamongi@ibsrisk.com

www.ibsrisk.com/ALFI

Tanggal

