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Bebaskan langkah untuk menikmati
berbagai kesempatan dalam hidup
tanpa keraguan
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Bebas Aksi
Asuransi Kecelakaan Komprehensif
Raih kebebasan dan kebahagiaan dengan persiapan perlindungan diri dari kejadian tak
terduga.
Siapkan diri untuk menghadapi kesempatan yang datang dalam kehidupan kamu dengan
proaktif menyiapkan perlindungan diri mulai dari sekarang. Bebaskan diri dari kekhawatiran
dan raih semua peluang tanpa keraguan dengan perlindungan diri dari Bebas Aksi.

Mengapa pilih Asuransi Kecelakaan Komprehensif Bebas Aksi?
Kompetitif & Fleksibel
Biaya premi mulai dari Rp 50.000/bulan (lima puluh ribu Rupiah)
Metode pembayaran bulanan dan tahunan.

Administrasi Yang Mudah

Daftar, beli dan klaim dengan mudah secara online
Kemudahan dalam proses aplikasi permohonan asuransi

Komprehensif

Pertanggungan akibat kecelakaan berlaku di seluruh dunia.
Memberikan perlindungan untuk berbagai aktivitas kamu termasuk nonton konser,
travelling dan olahraga ekstrim.

Bagaimana Asuransi Kecelakaan Komprehensif Bebas Aksi memenuhi
kebutuhan Kamu?
Manfaat Asuransi Dasar
Manfaat Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan sampai dengan Rp1.000.000.000 (satu miliar
Rupiah). Manfaat diberikan untuk kecelakaan akibat berbagai kegiatan berisiko tinggi
termasuk nonton konser, travelling atau olahraga ekstrim.

Manfaat Tambahan
1. Ketidakmampuan Akibat Kecelakaan
Manfaat

sebesar

Uang

Pertanggungan

akan

dibayarkan

jika

kamu

mengalami

ketidakmampuan yang menyebabkan terputusnya atau hilangnya anggota tubuh sebagai
akibat kecelakaan dalam waktu tidak lebih dari 30 (tiga puluh) hari kalender, atau mengalami
ketidakmampuan akibat kecelakaan yang menyebabkan hilangnya fungsi penglihatan
dan/atau pendengaran yang tidak dapat disembuhkan dan terus berlanjut hingga 180 (seratus
delapan puluh) hari kalender sejak tanggal terjadinya kecelakaan.
Persentase Uang Pertanggungan yang persentasenya akan dibayarkan sesuai dengan tabel
Manfaat Ketidakmampuan sebagai berikut:
Kejadian

Persentase Uang Pertanggungan

Terputusnya 2 tangan atau 2 kaki atau 1 tangan
dan 1 kaki atau diatas pergelangan tangan/kaki

100%

Kehilangan fungsi penglihatan secara total dan
tetap 2 mata

100%

Kehilangan fungsi penglihatan total dan tetap
1 mata dan 1 tangan/kaki

100%

Kehilangan fungsi total dan tetap
1 tangan atau 1 kaki

50%

Kehilangan fungsi penglihatan secara total dan
tetap 1 mata

50%

Kehilangan fungsi pendengaran secara total dan
tetap pada 2 telinga

50%

Terputusnya pada 2 ibu jari tangan
secara total dan tetap

25%

Terputusnya 1 ibu jari tangan secara total dan tetap

10%

Terputusnya 1 ruas jari tangan secara total dan tetap

10%

Kehilangan fungsi pendengaran secara total dan
tetap pada 1 telinga

10%

2. Penggantian Biaya Pengobatan Akibat Kecelakaan
Jika kamu mengalami Cedera Tubuh akibat kecelakaan yang terjadi dalam Masa Asuransi,
dan memerlukan perawatan oleh Tenaga Medis atau di rumah sakit yang dibutuhkan secara
medis atau pelayanan kesehatan, maka FWD Insurance akan mengganti biaya yang wajar dan lazim
maksimal sebesar 10% (sepuluh persen) dari Uang Pertanggungan setiap kejadian dengan
maksimal kejadian adalah 5 (lima) kali kejadian per tahun polis. dalam waktu 180 (seratus
delapan puluh) hari sejak tanggal terjadinya kecelakaan, tetapi tidak lebih dari jumlah
Penggantian Biaya Medis Akibat Kecelakaan yang dapat dibayarkan per Kecelakaan
sebagaimana yang tercantum dalam Polis.
Jika kamu berhak atas penggantian sebagian atau seluruh biaya medis dari perusahaan
asuransi lain, maka FWD Insurance hanya akan membayar sebesar selisih dari jumlah biaya medis
yang timbul akibat Kecelakaan tersebut dengan jumlah yang dibayarkan oleh sumber lain
atau perusahaan asuransi lain tersebut.

Ilustrasi Manfaat
Bapak Pintar membeli asuransi Bebas Aksi untuk dirinya dengan Uang Pertanggungan
Rp200.000.000 (dua ratus juta Rupiah) dengan premi sebesar Rp132.000 yang dibayarkan
tiap bulan

Pemegang Polis: Bapak Pintar, 35 tahun
Tertanggung: Bapak Pintar, 35 tahun

Bebas Aksi
Premi:
Manfaat Asuransi Dasar:
Uang Pertanggungan
Manfaat Tambahan:
Ketidakmampuan Akibat
Kecelakaan
Penggantian Biaya Pengobatan
Karena Kecelakaan
(maks. 5 kejadian per tahun)

Rp132.000/bulan
(seratus lima puluh delapan ribu Rupiah)
Rp200.000.000 (dua ratus juta Rupiah)

sesuai Tabel Manfaat Ketidakmampuan

Rp20.000.000 (dua puluh juta Rupiah)
(maks. per kejadian)

Jika Bpk Pintar Meninggal Dunia karena Kecelakaan maka FWD Insurance akan membayarkan
Uang Pertanggungan sebesar Rp200.000.000 (dua ratus juta Rupiah) kepada Penerima
Manfaat.

Jika Bpk Pintar mengalami kecelakaan dan masuk Rumah Sakit karena memerlukan
perawatan atau pelayanan kesehatan oleh Tenaga Medis, maka FWD Insurance akan membayarkan
manfaat Asuransi Tambahan berupa penggantian biaya medis maksimal 10% (sepuluh persen)
dari Uang Pertanggungan sebesar Rp20.000.000 (dua puluh juta Rupiah) kepada Bpk Pintar.
Catatan :
- Premi tidak dijamin dan dapat berubah sesuai dengan perubahan jenis pekerjaan Tertanggung.
- Premi yang dibayarkan sudah termasuk biaya asuransi, biaya administrasi dan biaya pemeliharaan polis.

Pengecualian
FWD Insurance tidak akan membayarkan Manfaat Asuransi yang
dikarenakan oleh hal-hal sebagai berikut:
1

Bunuh diri, mencoba bunuh diri atau melukai diri sendiri baik dilakukan dalam keadaan
sadar atau tidak sadar oleh Tertanggung yang terjadi dalam waktu 1 (satu) tahun sejak
tanggal berlakunya Manfaat Asuransi atau sejak tanggal terakhir pemulihan Polis.

2

Keterlibatan dari Tertanggung melakukan tindakan ilegal, melalaikan dan/atau
melawan/melanggar hukum, termasuk tindak kejahatan asuransi yang dilakukan oleh
pihak yang memiliki atau turut memiliki kepentingan dalam pertanggungan asuransi ini.

Tata Cara Klaim
Kamu dapat mengajukan klaim Manfaat Asuransi dengan
cara: Mengisi dan melengkapi dokumen yang diisyaratkan
secara digital, melalui:
Aplikasi FWD Max dengan menggunakan fitur eServices
yang bisa didownload di Apple Store dan Google Play
Store

Info lebih lanjut, silakan
hubungi FWD Customer
Care di 1500 525, tenaga
pemasar Kamu, atau akses
website kami di fwd.co.id.

Langkah mudah mendapatkan perlindungan Asuransi Kecelakaan
Komprehensif Bebas Aksi dari iFWD Liberate

1
2

Kunjungi www.ifwd.co.id lewat gadget atau
personal computer kamu.

Pilih informasi yang menjelaskan pekerjaan kamu.

3
4

Lengkapi data diri kamu dan pilih metode pembayaran
yang sesuai bagi kamu.

e-policy akan dikirim ke email kamu dan
selamat kamu sudah terlindungi dengan Bebas Aksi!

PT FWD Insurance Indonesia (”FWD Insurance”)
PT FWD Insurance Indonesia (“FWD Insurance”) merupakan perusahaan asuransi jiwa patungan dan bagian dari
FWD Group (“FWD”). Sebelumnya dikenal sebagai PT Commonwealth Life, FWD Insurance telah resmi
bergabung dengan PT FWD Life Indonesia (“FWD Life”) dan akan dikenal selanjutnya sebagai FWD Insurance.
Dengan bergabungnya FWD Life dan FWD Insurance, FWD Insurance akan memiliki rangkaian produk
yang lebih lengkap mencakup produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi, asuransi berjangka individu & kumpulan, asuransi kecelakaan diri individu & kumpulan, dan asuransi kesehatan kumpulan melalui
jalur distribusi yang didukung teknologi terintegrasi termasuk keagenan, bancassurance, e-commerce dan
korporasi.
FWD memiliki jaringan usaha di Hong Kong & Makau, Thailand, Indonesia, Filipina, Singapura, Vietnam, Jepang
dan Malaysia, menawarkan asuransi jiwa dan kesehatan, asuransi umum, employee benefits, produk syariah dan
takaful di beberapa negara. FWD fokus dalam mengembangkan pengalaman nasabah yang baru dengan
menghadirkan produk-produk yang mudah dipahami, didukung oleh teknologi digital terdepan. Melalui
pendekatan yang disesuaikan dengan kebutuhan nasabah, FWD berkomitmen untuk menjadi perusahaan
asuransi terkemuka di wilayah Asia Pasifik yang dapat mengubah cara pandang masyarakat tentang asuransi.
Berdiri di Asia sejak tahun 2013, FWD merupakan lini bisnis asuransi dari grup investasi, Pacific Century Group.
FWD Insurance terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”).
Untuk informasi lebih lanjut, silakan kunjungi www.fwd.co.id untuk FWD Insurance, atau www.fwd.com
untuk FWD Group.

PT FWD Insurance Indonesia
Pacific Century Place, Lantai 20 SCBD Lot 10
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta Selatan
12190, Indonesia

Bebaskan Langkah
fwd.co.id
PT FWD Insurance Indonesia terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

fwd.co.id

CustomerCare.cc@fwd.com

FWD Customer Care
1 500 525

(+62) 855 1500 525

