
Name /Nama :

Date of Birth /Tanggal lahir (dd/mm/yyyy) :

Sex / Jenis kelamin :     1. Male /Pria                  2. Female /Wanita

ID No. /No. KTP :

Address / Alamat :

*Mailing address (if different) / Alamat surat menyurat (jika 

berbeda)
:

Mobile phone/Phone no.  /No. HP/Telepon :

Email address / Alamat email :

Occupation / Pekerjaan :

Policy/Cerificate No. /No. Polis/Sertifikat :

Periode of Policy/Certificate /Masa berlaku polis/sertifikat :

Are you have another policy in Allianz? / Apakah anda memiliki polis 

lain di Allianz?
:   Yes /Ya*                      No /Tidak       

*If Yes, please mention name of the product / Jika Ya, mohon 

sebutkan nama produknya
:

Name /Nama :

Sex /Jenis kelamin :     1. Male /Pria                  2. Female /Wanita

Address /Alamat :

Mobile phone/Phone no.  /No. HP/Telepon :

Relation with the Insured /Hubungan dengan Tertanggung :

Date of accident / Tanggal kejadian kecelakaan :

Place of accident / Tempat kejadian kecelakaan :

Time of accident /Waktu kejadian kecelakaan :

Circumstances / Jelaskan kronologi kejadian kecelakaan dan 

penyebabnya

:

Accidental Loss /Kejadian Kecelakaan (for accidental claim /untuk klaim kecelakaan diri)

PERSONAL ACCIDENT CLAIM FORM
FORMULIR KLAIM ASURANSI KECELAKAAN DIRI

Insured Data /Data Tertanggung

Claimant Data /Data Pengaju Klaim (jika Pengaju Klaim bukan Tertanggung)

Loss Data /Data Kerugian yang Terjadi
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PERSONAL ACCIDENT CLAIM FORM
FORMULIR KLAIM ASURANSI KECELAKAAN DIRI

Date of visit to you/Tanggal kedatangan kepada Anda :

Date of the accident occured / Tanggal kejadian kecelakaan :

Diagnose /Diagnosa :

When did the patient become aware of their symptom/pain? / Kapan 

pasien pertama kali menyadari gejala sakitnya?

:

Please describe what was caused the patient suffering from the 

above diagnose/injury? /Mohon jelaskan kejadian apa yang telah 

menyebabkan pasien menderita diagnosa/cedera di atas?

:

Does the patient need to hospitalized? /Apakah pasien 

membutuhkan rawat inap?
:   Yes /Ya*                       No /Tidak       

*If yes, please describe why the patient need to be hospitalized / Jika 

ya, mohon jelaskan mengapa pasien harus dirawat inap

:

Has the patient previously been investigated, diagnosed or treated in 

respect for same/similar/related injury? / Apakah pasien 

sebelumnya telah didiagnosis atau dirawat untuk cedera  yang 

sama?

:   Yes /Ya*                       No /Tidak       

*If yes, according to  you please state since when the patient suffering 

the above diagnose? (example, +1year ago, 6months ago, etc) / Jika 

ya, menurut Dokter sejak kapan pasien tersebut menderita diagnosa 

di atas? (misal, + 1 tahun yang lalu, 6 bulan yang lalu, dll)

:

Medicine /Obat-obatan yang diberikan :

Treatment / Tindakan atau perawatan medis yang diberikan :

Describe any other disease or infirmity affecting present condition 

/Mohon jelaskan komplikasi atau penyakit lain yang mungkin bisa 

mempengaruhi cedera yang diderita saat ini (misal, Diabetes 

Mellitus, Hiperkolesterol, Hipertensi, dll?

:

Has the patient needs orthoses or prostheses? / Apakah pasien 

membutuhkan alat bantu kaki palsu atau alat bantu ortopedi 

lainnya?

:   Yes /Ya*                       No /Tidak       

*If yes, please describe how the urgency and why the patient need 

it/ Jika ya, mohon jelaskan seberapa genting (urgensi) dan 

mengapa pasien membutuhkan alat tersebut?

:

Has the patient sustain injury which result in a facture(s)? / Apakah 

pasien mengalami cedera yang mengakibatkan fracture? 
:   Yes /Ya*                       No /Tidak       

*If yes, please describe in which part of body of the frature / Jika ya, 

mohon jelaskan pada bagian manakah fracture tersebut?

:

Has the patient sustain injury which result in severe burn? / Apakah 

pasien mengalami cedera yang mengakibatkan luka bakar yang 

parah? 

:   Yes /Ya*                       No /Tidak       

*If yes, please describe in which part of body of the burn and degree 

of burn/ Jika ya, mohon jelaskan pada bagian manakah luka bakar 

tersebut dan berapa derajat luka bakarnya?

:

Is there any permanent disablement of the patient? / Apakah ada 

cacat tetap yang diderita oleh pasien? 
:   Yes /Ya*                       No /Tidak       

*If Yes, please mention in which part of body? / Jika Ya, mohon 

sebutkan pada bagian tubuh manakah itu?

:

Name /Nama: Date /Tanggal:

Address /Alamat: Sign and stamp /Tanda tangan dan cap:

Tempat dan Tanggal : Tanda Tangan Tertanggung/Pengaju Klaim

Nama Tertanggung (Pengaju Klaim):

__________________________________ _________________________________________________

Attending Physician's Statement /Pernyataan Dokter 

Declared by the treating Doctor /Dinyatakan oleh Dokter yang merawat

Saya, yang bertanda tangan dibawah ini, menyatakan dengan seluruh pengetahuan saya bahwasanya keterangan yang tersebut di atas dan semua lampirannya adalah sebenar-benarnya. Selanjutnya saya setuju bahwa jika saya

membuat atau dalam pernyataan selanjutnya sehubungan dengan klaim tersebut terdapat unsur pemalsuan atau penipuan atau mendiamkan, menyembunyikan atau memberikan pernyataan yang salah mengenai fakta

dengan cara apapun, maka polis tersebut menjadi batal dan semua hak untuk mendapatkan ganti rugi berdasarkan polis ini untuk klaim yang lalu ataupun yang akan datang akan hilang. Dan dengan ini saya (sebagai

Tertanggung atau ahli waris Tertanggung) memberikan kuasa pada rumah sakit, dokter atau orang yang merawat dan memeriksa saya untuk melengkapi informasi kepada PT. Asuransi Allianz Utama Indonesia atau wakilnya

yang berwenang, semua keterangan sehubungan dengan penyakit atau cedera, riwayat pengobatan, konsultasi, pemberian resep atau perawatan dan turunan dari semua catatan medis atau salinan rumah sakit. Fotokopi dari

surat kuasa ini dianggap sah dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan aslinya.

Dengan menandatangani formulir klaim ini, saya menyetujui data pribadi saya akan digunakan oleh PT Asuransi Allianz Utama Indonesia ("Allianz")maupun afiliasinya dan/atau pihak ketiga yang ditunjuk untukmemfasilitasi

proses klaim saya. Silahkan kunjungi website Allianz di http://www.allianz.co.id/data-privasi/prinsip-privasi untuk melihat Pernyataan Privasi Allianz. 
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