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PEMBERITAHUAN: Ringkasan Produk ini tersedia dalam Bahasa Inggris, Indonesia, Bengali, Burma, Mandarin 
dan Tamil. Versi Bahasa Inggris selalu menjadi yang berlaku jika terdapat perbedaan atau ketidaksesuaian antara 
versi Bahasa Inggris dan terjemahan lainnya. 

 

Ringkasan Produk 
 
CATATAN PENTING: Ringkasan Produk ini hanyalah garis besar pertanggungan.  Ketentuan, syarat, ketetapan, 
pengecualian dan batasan khusus diatur dalam kata-kata polis.  
 
Manfaat berdasarkan Polis Grup ini disediakan oleh Great Eastern General Insurance Limited (‘GEG’). Premi 
dibayar oleh SingCash Pte Ltd (pemegang polis’) dan bebas biaya untuk pelanggan terpilih (‘tertanggung’) yang 
ditunjuk oleh pemegang polis.  
 
Ini bukanlah polis yang disetujui oleh Medisave dan Anda tidak boleh menggunakan Medisave untuk membayar 
premi untuk polis ini 
 

Nama Produk: 
Dash Protect 30 Hari Gratis  
(Kecelakaan Diri untuk Pelanggan Singtel Dash Remit) 

Pemegang Polis: SingCash Pte Ltd 

 

Kelayakan 

Pertanggungan hanya tersedia untuk: 
- Orang Singapura, Penduduk Tetap Singapura atau Individu yang memegang dokumen Identitas 

Singapura yang sah seperti Employment Pass, Work Permit, Long Term Visit Pass atau Student Pass; 
dan tinggal di Singapura selama periode polis 

- Orang yang memiliki Akun Singtel Dash Remit dan Akun Dash Balance yang valid. 
- Berumur antara 16 sampai 85 tahun pada saat pendaftaran. 

 

Masa Pertanggungan 

30 hari berturut-turut dari tanggal mulai sebagaimana ditunjukkan dalam konfirmasi pendaftaran kepada 
tertanggung.  
 
Konfirmasi Pendaftaran 
SMS yang dikirim ke nomor ponsel tertanggung yang terdaftar yang berisikan rincian masa polis dan tanggal 
mulai.  

 

Manfaat Uang 
Pertanggungan 

per 
Tertanggung* 

1. Kematian atau Disabilitas Tetap 
Jika tertanggung mengalami cedera akibat kecelakaan selama Masa Polis dan 
dalam 30 hari dari tanggal kecelakaan hal itu menyebabkan Kematian atau 
Disabilitas Tetap, Kami akan membayar salah satu dari manfaat A, B atau C, dan 
tidak lebih dari satu manfaat. Pertanggungan akan berhenti setelah klaim berhasil 
untuk tertanggung tersebut. 

 
Jadwal Kompensasi % Uang 

Pertanggungan 

A. Kematian 100% 

B. Disabilitas Total Tetap 100% 

C. Disabilitas Tetap Lainnya 
1. Kehilangan Total dan Tetap satu atau dua tangan atau kaki 

pada atau di atas pergelangan tangan atau pergelangan 
kaki; atau  

 
100% 
 
 
100% 

S$5.000 
(Uang 

Pertanggungan) 
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2. Kehilangan Total dan Tetap semua penglihatan pada satu 
atau kedua mata; 

3. Kehilangan Total dan Tetap satu tangan atau kaki dan 
kehilangan penglihatan total pada satu mata; atau 

4. Kehilangan Total dan Tetap kemampuan bicara dan 
mendengar pada kedua telinga 

 
100% 
 
100% 

 

2. Manfaat Pemulihan Pasca Rawat Inap  
Kami akan membayar manfaat tunai sebesar S$100 jika tertanggung dirawat di 
rumah sakit karena cedera kecelakaan dengan masa rawat inap setidaknya 48 jam 
dan kecelakaan harus terjadi dalam masa polis dan dibawa ke rumah sakit dalam 
7 hari setelah tanggal kecelakaan. 

S$100 

*Satu pertanggungan pada satu waktu (tidak ada uang pertanggungan yang tumpang tindih untuk orang yang 
sama) 
 

Batas Wilayah 

Di mana pun di Singapura. 

 

Pengecualian Utama 

Kami tidak akan membayar dan bertanggung jawab atas klaim yang disebabkan oleh atau akibat dari: 

 Perang, Terorisme, Radiasi Ionisasi, Kontaminasi oleh radioaktivitas dari bahan bakar atau limbah nuklir, 
Pemogokan, Kerusuhan, Huru-Hara  

 Tindakan yang Disengaja, Bunuh Diri, Cedera yang ditimbulkan sendiri, Gangguan Jiwa dan Saraf, 
Gangguan Tidur, Depresi, Kegilaan dan kecemasan 

 Kondisi medis yang sudah ada sebelumnya 

 Kehamilan, Persalinan, Keguguran atau komplikasi apa pun  

 Penyakit Kelamin, HIV, AIDS dan segala jenis penyakit seperti itu 

 Keracunan alkohol, narkotika atau obat terlarang 

 Pemeriksaan kesehatan rutin, Perawatan atau operasi gigi, Operasi kosmetik atau plastik 

 Partisipasi dalam olahraga musim dingin, perburuan hewan besar, pendakian gunung, panjat tebing (selain 
panjat tebing dalam ruangan), selam skuba/dangkal, aktivitas bawah air, reli motor atau balapan atau kontes 
kecepatan dalam bentuk apa pun selain dengan kaki. 

 Personel Maskapai Penerbangan dan Awak Pesawat, Tim Olahraga Profesional 

 Tentara Biasa dan Pasukan Polisi Pembantu (termasuk personel CISCO), selain Dinas Militer atau Polisi di 
masa damai termasuk Personel Wajib Militer dan pelatihan Tentara Cadangan 

 Undang-Undang Hak Kontrak Pihak Ketiga 

 Pembatasan dan Pengecualian Sanksi 

 Pengecualian Penyakit Menular 

 Pengecualian Siber 

 Asbes Total 

 

Pembatalan 

Pembatalan Polis Grup 
GEG atau pemegang polis dapat membatalkan Polis Grup ini dengan memberikan pemberitahuan tertulis tiga 
puluh hari sebelumnya. Pembatalan Polis Grup ini oleh GEG atau pemegang polis harus tanpa mengurangi 
klaim apa pun yang timbul sebelum tanggal pembatalan. Jika tanggal pembatalan polis adalah sebelum akhir 
masa pertanggungan tertanggung, pertanggungan mereka akan berakhir pada tanggal berakhirnya 
pertanggungan asuransi. 
 
Pembatalan pertanggungan asuransi 
Pemegang polis atau tertanggung dapat membatalkan pertanggungan tertanggung berdasarkan polis ini 
dengan menulis kepada GEG. Tanggal pembatalan akan bergantung pada kapan GEG menerima 
pemberitahuan pembatalan dari pemegang polis atau tertanggung. Tidak akan ada premi yang dikembalikan.  

 

Perubahan Polis 

GEG dapat melakukan perubahan pada polis dengan persetujuan pemegang polis. Jika perubahan polis 
dilakukan selama masa pertanggungan tertanggung, perubahan tidak akan memengaruhi pertanggungan yang 
sudah ada. 
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Syarat Klaim 

Melaporkan kecelakaan 
Tertanggung harus memberikan rincian lengkap tentang kecelakaan kepada GEG sesegera mungkin, dan 
dalam hal apa pun dalam 30 hari tentang peristiwa apa pun yang dapat menimbulkan klaim berdasarkan polis 
ini. GEG berhak untuk menolak klaim dan GEG tidak akan bertanggung jawab untuk membayar klaim apa pun 
jika kecelakaan dilaporkan kepada GEG lebih dari 30 hari dari tanggal peristiwa. 
Memberikan dokumen 
Tertanggung atau perwakilan hukum mereka harus memberikan kepada GEG semua sertifikat, formulir, 
tagihan, tanda terima, informasi dan bukti atas biaya mereka sendiri.  Setiap tagihan, tanda terima dan dokumen 
lain yang diminta GEG untuk mendukung klaim harus berupa salinan asli, kecuali jika disepakati lain secara 
tertulis. 
 

 

Ketentuan Pembaruan 

Ini adalah polis kecelakaan diri jangka pendek dan GEG tidak diwajibkan untuk memperbarui polis ini. GEG 
dapat mengakhiri polis ini dengan memberi Anda pemberitahuan tertulis 30 hari sebelumnya. Tidak ada 
pembaruan untuk pertanggungan tertanggung. 

 
 
Sangkalan tentang pengecualian: 
Ada kondisi tertentu di mana manfaat berdasarkan polis tidak akan dapat dibayarkan.  Kondisi-kondisi ini 
dinyatakan sebagai pengecualian dalam kontrak.  Anda disarankan untuk membaca kontrak polis untuk daftar 
lengkap pengecualian. 
 

Skema Perlindungan Pemilik Polis 
Polis ini dilindungi berdasarkan Skema Perlindungan Pemilik Polis yang dikelola oleh Singapore Deposit 
Insurance Corporation (SDIC). Pertanggungan untuk polis Anda bersifat otomatis dan tidak ada tindakan lebih 
lanjut yang diperlukan dari Anda. Untuk informasi selengkapnya tentang jenis manfaat yang ditanggung 
berdasarkan skema serta batas pertanggungan, jika berlaku, silakan hubungi kami atau kunjungi situs web 
General Insurance Association (GIA) atau SDIC (www.gia.org.sg atau www.sdic.org.sg). 
 
 
 
 
 

http://www.gia.org.sg/

