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RINGKASAN INFORMASI PRODUK 
GREAT PROINSURE ACCIDENT 

 
Great Proinsure Accident adalah produk asuransi yang dikeluarkan oleh PT Great Eastern Life Indonesia. Produk 
ini memberikan Manfaat Uang Pertanggungan apabila Peserta mengalami risiko meninggal dunia yang 
diakibatkan karena Kecelakaan, produk ini juga memberikan manfaat perlindungan lain sebagai manfaat 
pelengkap. 
Ringkasan Informasi Produk ini bukan merupakan kontrak asuransi atau Polis dan tidak bertujuan memberikan 
saran asuransi. Seluruh syarat dan ketentuan tentang produk asuransi yang mengikat akan tercantum pada 
Polis.  

 

DEFINISI 

Keadaan Yang Sudah Ada 
Sebelumnya 

Segala jenis kondisi,  penyakit, cidera atau ketidakmampuan Pemegang 
Polis dan/atau Peserta baik  telah ataupun belum mendapatkan 
diagnosis, konsultasi, saran dan/atau perawatan dari Dokter, yang 
terjadi sebelum tanggal mulai asuransi  dan baik yang diketahui atau 
tidak diketahui Penanggung. 
 

Pelayanan Kesehatan 

 

suatu upaya untuk mempertahankan atau memperbaiki kondisi 
kesehatan fisik Peserta yang sesuai dengan ketentuan Polis 
 

Kecelakaan suatu peristiwa yang terjadi secara tiba-tiba, tidak terduga sebelumnya 
dan datang dari luar diri Peserta, yang tidak berhubungan dengan 
penyakit yang telah diderita sebelumnya, bersifat kekerasan, tidak 
dikehendaki serta tidak ada unsur kesengajaan dalam peristiwa yang 
dapat dilihat secara kasat mata dan mengakibatkan Peserta mengalami 
Cedera. 
 

Transportasi Umum Transportasi yang beroperasi di bawah lisensi dari pemerintah, biasanya 
dikelola berdasarkan jadwal, dioperasikan pada rute yang ditetapkan 
dan membebankan biaya diposting untuk setiap perjalanan sebagai 
transportasi umum, seperti pesawat komersial (penerbangan 
berjadwal), kereta api, bus, taksi dan kapal. Hal yang dikecualikan 
adalah: sepeda motor, sepeda, kendaraan angkatan bersenjata, 
persewaan mobil, penerbangan tidak terjadwal, pesiar, kapal laut, dll. 
 

Ketidakmampuan 
Tetap Total  

Suatu kondisi ketidakmampuan yang menyebabkan seseorang tidak 
dapat melakukan suatu pekerjaan atau memegang suatu jabatan atau 
profesi apapun untuk memperoleh suatu penghasilan,imbalan atau 
keuntungan, sebagai akibat dari Kecelakaan atau penyakit yang 
diderita; atau 
 
Kejadian-kejadian dibawah ini juga dapat dianggap sebagai 
Ketidakmampuan Tetap Total:  

a. Kehilangan penglihatan total dari 2 (dua) mata yang tidak 
dapat disembuhkan, atau 

b. Kehilangan fungsi ke 2 (dua) tangan atau 2 (dua) kaki atau satu 
tangan dan satu kaki pada atau diatas pergelangan tangan atau 
kaki atau 

c. Kehilangan penglihatan total dari 1 (satu) mata yang tidak 
dapat disembuhkan dan kehilangan fungsi 1 (satu) tangan atau 
kaki pada atau diatas pergelangan tangan atau kaki; dan  
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Kondisi ketidakmampuan atau cacat tersebut harus paling sedikit sudah 
berlangsung 180 (seratus delapan puluh) hari kalender secara terus 
menerus dan diakui oleh Penanggung sebagai Ketidakmampuan Tetap 
Total, dan berdasarkan pernyataan atau pendapat Dokter yang 
berkompeten dan ditunjuk Penanggung, dianggap permanen. 
 
Ketidakmampuan Tetap Total tersebut harus terjadi pada atau setelah 
Tanggal Mulai Asuransi. 
 

 

SPESIFIKASI PRODUK  

 
• Usia Masuk Peserta : 1 (satu) tahun – 64 (enam puluh empat) tahun 

 
• Periode Perlindungan: Hingga 1 tahun dan dapat diperpanjang sampai dengan Peserta berusia 65   

(enam puluh lima) tahun. 
 

• Metode Perhitungan Usia: Ulang Tahun Terakhir. 
 

• Metode Pembayaran Premi: Tunggal & Tahunan 
Debit otomatis dari Rekening Tabungan, atau melalui Gateway 
pembayaran, e-wallet. 

 

• Mata Uang: Rupiah  
 

• Masa Mempelajari Polis: 14 (empat belas) hari kalender setelah polis diterima Pemegang Polis. 
 

• Uang Pertanggungan: 

- Minimal   : Rp1.000.000 (satu juta rupiah) 

- Maksimal: Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) 
 

• Masa Tunggu Polis: tidak ada masa tunggu 
 

• Masa Leluasa pembayaran Premi adalah 45 (empat puluh lima) hari kalender sejak Asuransi Great 
ProInsure Accident disetujui oleh Penanggung 

 
 

 

MANFAAT ASURANSI 

 
Manfaat asuransi Great ProInsure Accident adalah sebagai berikut:  

a. Manfaat Meninggal Dunia Karena Kecelakaan 

1. Dalam hal Peserta meninggal dunia karena Kecelakaan dalam Masa Asuransi dan 

Kepesertaan atas Peserta yang bersangkutan masih berlaku, maka Penanggung akan 

membayar Manfaat Meninggal Dunia Karena Kecelakaan berupa 100% Uang 

Pertanggungan kepada Pemegang Polis atau Penerima Manfaat dan selanjutnya 

Kepesertaan bagi Peserta yang bersangkutan berakhir. 

2. Penanggung menetapkan kondisi meninggal dunia karena Kecelakaan sebagai 

berikut: 

1) Peserta dinyatakan meninggal yang disebabkan oleh Kecelakaan dalam waktu 90 

(sembilan puluh) hari sejak Kecelakaan; 

2) Meninggal dunia hanya disebabkan oleh Kecelakaan, bukan karena sebab lain; 

dan 

3) Kecelakaan terjadi selama Masa Asuransi dan Kepesertaan masih berlaku. 

 

b. Manfaat Ketidakmampuan Tetap Total dan Ketidakmampuan Tetap Sebagian  

a. Dalam hal Peserta mengalami Ketidakmampuan Tetap Total karena Kecelakaan dalam 
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Masa Asuransi dan Kepesertaan atas Peserta yang bersangkutan masih berlaku, maka 

Penanggung akan membayar Manfaat Ketidakmampuan Tetap Total berupa persentase 

dari Uang Pertanggungan sesuai tabel di bawah ini kepada Peserta dan selanjutnya 

pertanggungan bagi Peserta yang bersangkutan berakhir. 

 

 

 

 

 
 

 

b. Dalam hal Peserta mengalami Ketidakmampuan Tetap Sebagian karena Kecelakaan 

dalam Masa Asuransi dan Kepesertaan atas Peserta yang bersangkutan masih berlaku, 

maka Penanggung akan membayar Manfaat Ketidakmampuan Tetap Sebagian kepada 

Peserta berupa persentase tertentu dari Uang Pertanggungan sesuai tabel di bawah ini: 

 

No Kehilangan atau Putusnya Anggota Tubuh Uang Pertanggungan (UP) 

01 Lengan kanan mulai dari bahu 70% 

02 Lengan kiri mulai dari bahu 70% 

03 Lengan kanan mulai dari siku 65% 

04 Tangan kiri mulai dari siku 65% 

05 Tangan kanan mulai dari pergelangan 60% 

06 Tangan kiri mulai dari pergelangan 60% 

07 Satu mata 50% 

08 Pendengaran kedua belah telinga 50% 

09 Pendengaran sebelah telinga 25% 

10 Satu kaki 70% 

11 Jempol kanan 25% 

12 Jempol kiri 25% 

13 Jari telunjuk kanan 25% 

14 Jari telunjuk kiri 25% 

15 Jari kelingking kanan 12% 

16 Jari kelingking kiri 12% 

17 Jari tengah kanan 12% 

18 Jari tengah kiri 12% 

19 Jari manis kanan 10% 

20 Jari manis kiri 10% 

 
Catatan: 
a. Jika kehilangan sebagian terjadi pada bagian tubuh atau fungsi-fungsi di atas dalam 

waktu 180 (seratus delapan puluh) hari sejak Kecelakaan, maka Manfaat 

Jenis Ketidakmampuan Tetap Total Persentase dari Uang Pertanggungan 

Ketidakmampuan Tetap Total sesuai 
definisi sesuai Ketentuan Khusus Polis 

100% 
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Pertanggungan dihitung proporsional dari persentase yang telah ditentukan. 

b. Jika terdapat beberapa kehilangan fungsi sebagian, maka Manfaat yang dibayarkan 

merupakan nilai akumulasinya tetapi tidak melebihi 100% Uang Pertanggungan. 

c. Jika Peserta mengalami Ketidakmampuan Tetap Total karena Kecelakaan, 

sedangkan sebelum Kecelakaan Peserta telah menderita ketidakmampuan tertentu, 

maka persentase Uang Pertanggungan akan dipotong dengan persentase 

ketidakmampuan yang dialami sebelum Kecelakaan tersebut. 

 

c. Manfaat Ganda (Double Indemnity)  

Dalam hal Peserta meninggal dunia dalam suatu perjalanan yang menggunakan Transportasi 

Kendaraan Umum, Penanggung memberikan Manfaat Ganda (Double Indemnity) berupa 

manfaat tambahan sejumlah 100% Uang Pertanggungan kepada Pemegang Polis atau 

Penerima Manfaat dan selanjutnya Kepesertaan bagi Peserta yang bersangkutan berakhir. 

 

d. Manfaat Biaya Medis Akibat Kecelakaan  

Kecuali dipersyaratkan dan diperjanjikan lain, Penanggung menetapkan Manfaat Asuransi 
atas biaya Pelayanan Kesehatan semata-mata yang disebabkan karena Kecelakaan, 
Pelayanan Kesehatan mana dilaksanakan dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari 
kalender sejak kejadian Kecelakaan sejumlah maksimal 10% (sepuluh persen) dari Uang 
Pertanggungan Meninggal Dunia karena Kecelakaan (Accidental Death). 
 

e. Manfaat Pengobatan Alternatif (Shinshe) 

Pengobatan alternatif dalam hal ini adalah pengobatan yang tidak termasuk pada ruang 
lingkup pengobatan kedokteran barat atau Traditional Chinese Medicine (TCM) yang hanya 
dapat dilakukan oleh Sinshe yang telah memperoleh sertifikasi yang masih berlaku serta 
memiliki ijin dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, untuk melakukan praktik pada 
tempat termasuk namun tidak terbatas pada klinik, Rumah Sakit atau klinik alternatif yang 
telah memperoleh ijin dari instansi terkait di Indonesia.  Besaran manfaat ini adalah 
maksimal 5% (lima persen) dari Uang Pertanggungan Meninggal Dunia karena Kecelakaan 
(Accidental Death). 
 

f. Biaya Ambulans  

Dalam hal Peserta dirawat karena Kecelakaan selama masa pertanggungan asuransi, 
Penanggung akan membayarkan manfaat  biaya ambulans untuk membawa Peserta ke 
rumah sakit jika diperlukan secara medis secara lump sum (sekaligus) sejumlah maksimal 5% 
(lima persen) dari Uang Pertanggungan.  

 

g. Biaya Penanganan Sertifikat Kematian  

Dalam hal Peserta meninggal dunia  karena Kecelakaan selama masa pertanggungan 
asuransi, Penanggung akan membayarkan manfaat  biaya penanganan sertifikat kematian  
sejumlah maksimal 5% (lima persen) dari Uang Pertanggungan.  
 

h. Biaya Pemakaman  

Dalam hal Peserta meninggal dunia  karena Kecelakaan selama masa pertanggungan 
asuransi, Penanggung akan membayarkan manfaat  biaya pemakaman  sejumlah maksimal 
10% (sepuluh persen) dari Uang Pertanggungan. 
  

 

 

UANG PERTANGGUNGAN 
 

I. Jumlah Uang Pertanggungan adalah sebagaimana yang tercantum dalam Data Polis dan/atau Bukti 

Kepesertaan. 

 

II. Apabila Penanggung menerbitkan lebih dari 1 (satu) Polis Asuransi Great ProInsure Accident maka 
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Penanggung berhak untuk menentukan maksimum total Uang Pertanggungan. 

 

 

BATAL DAN BERAKHIRNYA ASURANSI 
 

I. Penanggung atau Pemegang Polis dapat melakukan pembatalan asuransi dengan menyampaikan 

pemberitahuan secara tertulis. 

 

II. Pembatalan oleh Penanggung 

a. Penanggung akan melakukan pembatalan asuransi berdasarkan kondisi sebagaimana diuraikan 

dalam: 

a) Masa Tinjau Ulang / Contestable Period sebagaimana tercantum Ketentuan Umum Polis; 

b) Tindakan kecurangan/Fraud sebagaimana tercantum pada Ketentuan Umum Polis; 

c) Penjelasan, Keterangan dan Pernyataan Yang Tidak Benar (Non Disclosure/misrepresentation) 

sebagaimana tercantum pada Ketentuan Umum Polis; 

d) Masa Leluasa Pembayaran Premi sebagaimana tercantum pada Ketentuan Polis; 

 
b. Penanggung akan memberitahukan kepada Pemegang Polis secara tertulis atas pembatalan 

asuransi beserta alasannya. 

 
III.        Pembatalan oleh Pemegang Polis 

   Pemegang Polis dapat mengajukan permohonan pembatalan asuransi berdasarkan kondisi 
sebagaimana diuraikan dalam: 
a. Penjelasan, Keterangan dan Pernyataan Yang Tidak Benar (Non Disclosure/misrepresentation) 

b. Masa Mempelajari Polis (Free Look Period) 

 

IV.       Berakhirnya Asuransi 

Asuransi Great ProInsure Accident  akan berakhir pada tanggal mana yang lebih dahulu dari: 
a. Terjadinya salah satu dari hal-hal yang menyebabkan berakhirnya asuransi berdasarkan 

Ketentuan Polis; 
b. Dibayarkannya Manfaat Asuransi dan kondisi Polis berakhir sebagaimana yang dijelaskan pada 

Manfaat Asuransi Polis; 
c. Pemegang Polis tidak membayar Premi hingga Masa Leluasa habis sebagaimana yang dijelaskan 

pada ketentuan Premi dan Masa Leluasa Polis ; atau  
d. Sesuai dengan Tanggal Akhir Asuransi sebagaimana tercantum dalam Bukti Kepesertaan 

dan/atau Data Polis.  

 
LAYANAN NASABAH 

 
Dalam hal terdapat pertanyaan sehubungan dengan produk asuransi, penyelesaian keluhan atau pengaduan,  
Nasabah dapat menghubungi: 
 

• Customer Contact Centre 
PT Great Eastern Life Indonesia 
Menara Karya Lantai 5 
Jl. HR. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 1-2 
Jakarta Selatan 12950 Indonesia  

• Email: wecare-id@greateasternlife.com  

• Telp: (+62) 21 2554 3800 

• Fax: (+62) 21 5794 4719 
 

 
PENGECUALIAN  

 

Penanggung tidak akan membayarkan Manfaat Asuransi untuk manfaat asuransi Great ProInsure Accident  
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atas diri Peserta sebagai akibat terjadinya salah satu atau lebih kejadian sebagaimana berikut: 

a. Tindakan bunuh diri, baik dalam keadaan sadar maupun tidak sadar, tindakan pencederaan diri sendiri 

dan/atau tindakan pencederaan yang dilakukan oleh orang lain atas perintah pihak yang 

berkepentingan atas Polis;  

b. sengaja menghadapi/memasuki bahaya-bahaya yang sebenarnya tidak perlu dilakukan (kecuali dalam 

mencoba menyelamatkan jiwa); 

c. menjadi penumpang pada penerbangan non komersial atau penerbangan tidak berjadwal (non-regular); 

d. kehamilan, aborsi/keguguran atau melahirkan; 

e. Kematian yang disebabkan secara langsung atau tidak langsung, oleh penyalahgunaan obat atau 

alkohol atau narkotika atau ketergantungan apapun, disengaja terpapar bahaya, baik Peserta dalam 

kondisi sadar atau tidak sadar; 

f. melakukan olahraga atau kegiatan yang berbahaya, seperti perlombaan/balapan kendaraan bermotor, 

olahraga musim dingin seperti ski dan lain-lain, berkuda, olahraga di udara seperti terbang layang atau 

terjun payung, mendaki gunung, atau kegiatan olahraga lainnya yang berisiko tinggi; atau 

g. Peserta terbukti sebagai pelaku atau terlibat (bukan korban) dalam perang (baik dideklarasikan atau 

tidak), operasi sejenis perang, invasi, tindakan dari musuh asing, perang saudara, kegiatan militer, 

pemberontakan, demonstrasi, huru hara, terorisme, pemogokan, revolusi, perlawanan terhadap 

pemerintah, perebutan kekuasaan oleh militer, kekacauan sipil, kriminal atau aktivitas illegal, penolakan 

penahanan, terlibat pembajakan atau penculikan. 

 

 

DOKUMEN PENGAJUAN KLAIM  
 
I. Dengan memperhatikan ketentuan Klaim pada Polis, Penanggung menetapkan dokumen pendukung 

sebagai berikut: 
A.   Dokumen Klaim Meninggal Dunia karena Kecelakaan:  

1. Polis asli dan/atau Bukti Kepesertaan;  

2. Formulir Klaim Meninggal Dunia yang dikeluarkan oleh Penanggung, dan yang telah diisi dengan 

lengkap dan benar oleh Penerima Manfaat, atau dokumen lain yang ditentukan oleh Penanggung;  

3. Surat Keterangan Dokter mengenai penyebab meninggal dunia (asli); 

4. Bukti identitas diri, berupa Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Surat Ijin Mengemudi, paspor 

atau keterangan lain yang diterbitkan oleh pihak yang berwenang (asli atau salinan yang telah 

dilegalisir) yang berlaku atas Pemegang Polis, Peserta, dan Penerima Manfaat atau ahli warisnya; 

5. Akta Kematian (asli atau salinan yang telah dilegalisir). Jika meninggal di luar negeri, maka instansi 

yang berwenang, serendah-rendahnya, adalah Konsulat Jenderal Republik Indonesia; 

6. Surat keterangan pemakaman atau kremasi dari instansi yang berwenang (asli atau salinan yang 

telah dilegalisir); dan 

7. Surat keterangan Kecelakaan atau berita acara dari kepolisian apabila Peserta meninggal dunia 

karena Kecelakaan; 

 
B. Dokumen Klaim Ketidakmampuan Total/Sebagian karena Kecelakaan: 

1. Surat pengantar pengajuan klaim dari Pemegang Polis;  

2. Bukti Kepesertaan asli atas nama Peserta (jika ada);  

3. Formulir Klaim Ketidakmampuan Tetap Total / Sebagian karena Kecelakaan yang dikeluarkan oleh 

Penanggung, yang telah diisi dengan lengkap dan benar oleh Pemegang Polis dan/atau Penerima 

Manfaat; atau dokumen lain yang ditentukan oleh Penanggung;  

4. Surat keterangan Ketidakmampuan Total / Sebagian karena Kecelakaan dari Dokter atau dokter 

yang merawat;  

5. Dokumen pendukung medis lainnya (hasil lab, CT scan, MRI, rontgen, dan lain-lain);  

6. Surat Keterangan Kejadian Kecelakaan dari kepolisian (bila Ketidakmampuan Tetap 

Total/Sebagian disebabkan Kecelakaan);  

7. Bukti identitas diri, berupa Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Surat Ijin Mengemudi, paspor 
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atau keterangan lain atas nama Peserta dan Penerima Manfaat atau ahli warisnya yang 

diterbitkan oleh pihak yang berwenang (asli atau salinan yang telah dilegalisir);  

8. Surat Kuasa Pemberian Informasi Rekam Medis. 

 

C. Dokumen Klaim Pelayanan Kesehatan karena Kecelakaan: 

1. Surat pengantar pengajuan klaim dari Pemegang Polis;  

2. Formulir klaim yang dikeluarkan oleh Penanggung dan telah diisi secara lengkap dan benar yang 

ditandatangani oleh Peserta dan telah diisi dengan benar dan lengkap serta telah ditandatangani 

oleh Dokter, atau dokumen lain yang ditentukan oleh Penanggung;  

3. Surat keterangan dari Dokter atau Rumah Sakit yang menjelaskan tentang keadaan Cedera yang 

dialami Peserta;  

4. Hasil pemeriksaan penunjang medis/diagnostik;  

5. Kuitansi asli semua tagihan Dokter/Klinik/Rumah Sakit atas seluruh Pelayanan Kesehatan yang 

Perlu Secara Medis yang diberikan kepada Peserta;  

6. Salinan resep obat-obatan dari Dokter yang merawat;  

7. Bukti identitas diri dari Peserta (asli atau salinan yang telah dilegalisir) yang masih berlaku;  

8. Surat Keterangan Kecelakaan atau berita acara dari Kepolisian, jika Peserta mengalami 

Kecelakaan. 

 

II. Apabila Peserta meninggal dunia setelah Peserta menderita Ketidakmampuan Tetap Total atau 
Sebagian karena Kecelakaan namun sebelum disetujuinya klaim Ketidakmampuan Tetap Total atau 
Sebagian karena Kecelakaan, maka pengajuan klaim Manfaat Ketidakmampuan Tetap Total atau 
Sebagian karena Kecelakaan menjadi tidak berlaku dan Penanggung akan memberlakukan klaim 
tersebut sebagai klaim Manfaat Meninggal Dunia. 
 

III. Penanggung berhak untuk meminta dokumen pendukung lain jika dipandang perlu sehubungan 
dengan pembayaran Manfaat Asuransi tersebut di atas. 
 

IV. Dengan memperhatikan ketentuan Jangka Waktu Pengajuan Klaim polis, maka jangka waktu 
pengajuan klaim untuk masing-masing Manfaat Asuransi adalah 90 (sembilan puluh) hari kalender 
sejak terjadinya risiko yang dipertanggungkan dalam Polis. 

 
 

ILUSTRASI MANFAAT 
 

- Tanggal Mulai Asuransi    : 1 Januari 2020 
- Tanggal Akhir Asuransi    : 31 Desember 2020 
- Usia Peserta     : 30 Tahun 
- Jenis Kelamin     : Perempuan 
- Frekuensi Pembayaran Premi   : Tahunan 
- Uang Pertanggungan                  : Rp 200.000.000  
- Premi      : Rp 187.000 
- Manfaat Asuransi                                                 : Manfaat Meninggal Dunia karen Kecelakaan 

                                                                                   
Pada tanggal 10 Juli 2020, Peserta mengalami risiko Meninggal Dunia karena Kecelakaan  

 
Deskripsi Pembayaran Manfaat : 

 
Manfaat Meninggal Dunia karena Kecelakaan  
Penanggung akan membayar Manfaat Meninggal Dunia Karena Kecelakaan sebesar  Rp 200.000.000 
(dua ratus juta rupiah). 
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Catatan: 

• Informasi yang tercantum pada Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini adalah akurat sampai 
dengan adanya pengubahan pada Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan. 

• Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini merupakan penjelasan singkat tentang produk asuransi 
dan bukan merupakan bagian dari Polis. Definisi dan keterangan lebih lengkap selanjutnya dapat Anda 
pelajari pada Polis yang diterbitkan Penanggung.  Jika terdapat perbedaan antara Polis dan dokumen 
lainnya maka yang berlaku adalah Polis. 

• Great ProInsure Accident adalah produk asuransi jiwa PT Great Eastern Life Indonesia (“Great Eastern 
Life”). Great Eastern Life bertanggung  jawab sepenuhnya atas produk Great ProInsure Accident dan isi 
polis asuransi yang diterbitkan. 

 
PT Great Eastern Life Indonesia terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan 


