
No. ORS

Permohonan ini diajukan untuk 

Nomor Polis :

Catatan:

A. DATA PRIBADI & PEKERJAAN TERTANGGUNG

Nama Lengkap :

Tempat/tanggal lahir : Negara tempat lahir :

Jenis identitas : KTP SIM Passport KIMS KITAS KITAS

No identitas :

Tanggal berakhirnya : / /
identitas tgl bln tahun

Kewarganegaraan :

Jenis Kelamin : Laki-laki Wanita

Status : Kawin Belum Kawin Janda Duda

Agama :

Apakah anda perokok? : Ya, batang/hari Tidak

Tinggi badan : cm Berat Badan : kg

: Ya Tidak

:

: Ya Tidak

Jika ya, mohon tuliskan :
perubahannya

Kota : Kode Pos :

Propinsi : Negara :

Telepon (R) : Telepon (K) :

Handphone :

Perubahan ini merupakan alamat : Korespondensi Rumah Kantor

B. DATA PRIBADI & PEKERJAAN PEMBAYAR PREMI

Nama Lengkap :

Tempat/tanggal lahir : Negara tempat lahir :

Jenis identitas : KTP SIM Passport KIMS KITAS KITAS

No identitas :

Tanggal berakhirnya : / /
identitas tgl bln tahun

Kewarganegaraan :

Jenis Kelamin : Laki-laki Wanita

Status : Kawin Belum Kawin Janda Duda

Agama :

Apakah anda perokok? : Ya, batang/hari Tidak

Tinggi badan : cm Berat Badan : kg

Apabila Pemegang Polis / Pemilik Rekening adalah warga negara / wajib pajak di luar negeri selain Indonesia yang merupakan Negara Mitra / 
Yurisdiksi Mitra, maka diwajibkan untuk mengisi bagian  "DATA PERTUKARAN INFORMASI ANTAR NEGARA-INDIVIDU" pada formulir ini.

Apabila Pemegang Polis / Pemilik Rekening adalah perusahaan, maka diwajibkan untuk mengisi "FORMULIR DATA PERTUKARAN INFORMASI 
ANTAR NEGARA-PERUSAHAAN(INSTITUSI)" pada formulir terpisah.

Apakah ada perubahan alamat 
dan atau nomor telepon di 

Jika Ya, jelaskan pekerjaan 
anda saat ini

Apakah anda telah berganti 
pekerjaan saat ini,

Harus dilengkapi apabila polis ini memiliki Asuransi tambahan Payor Benefit dan/atau Payor
Protection

FORMULIR PEMULIHAN POLIS
Formulir ini khusus digunakan untuk Produk Unit Link
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: Ya Tidak

:

: Ya Tidak

Jika ya, mohon tuliskan :
perubahannya

Kota : Kode Pos :

Propinsi : Negara :

Telepon (R) : Telepon (K) :

Handphone :

Perubahan ini merupakan alamat : Korespondensi Rumah Kantor

C. DATA PRIBADI & PEKERJAAN PASANGAN PEMBAYAR PREMI

Nama Lengkap :

Tempat/tanggal lahir : Negara tempat lahir :

Jenis identitas : KTP SIM Passport KIMS KITAS KITAS

No identitas :

Tanggal berakhirnya : / /
identitas tgl bln tahun

Kewarganegaraan :

Jenis Kelamin : Laki-laki Wanita

Status : Kawin Belum Kawin Janda Duda

Agama :

Apakah anda perokok? : Ya, batang/hari Tidak

Tinggi badan : cm Berat Badan : kg

: Ya Tidak

:

: Ya Tidak

Jika ya, mohon tuliskan :
perubahannya

Kota : Kode Pos :

Propinsi : Negara :

Telepon (R) : Telepon (K) :

Handphone :

Perubahan ini merupakan alamat : Korespondensi Rumah Kantor

D. DATA PERTUKARAN INFORMASI ANTAR NEGARA-INDIVIDU

CRS bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan pajak dari warga negara mitra/yurisdiksi mitra yang memiliki aset atau penghasilan di luar negara domisili 
mereka. Negara Mitra/Yurisdiksi Mitra adalah negara atau yurisdiksi yang terikat dengan Pemerintah Indonesia dalam Perjanjian Internasional. 
Data berikut dibutuhkan sesuai ketentuan FATCA dan CRS yang berlaku.

Pemerintah Indonesia telah menyatakan tunduk pada ketentuan FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) dan CRS (Common Reporting Standard). 
FATCA bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan pajak dari penduduk atau orang yang berkaitan (indicia) dengan Amerika Serikat yang berdomisili, 
memiliki aset atau berpenghasilan di luar Amerika.

Apakah anda telah berganti 
pekerjaan saat ini,
Jika Ya, jelaskan pekerjaan 
anda saat ini

Apakah ada perubahan alamat 
dan atau nomor telepon di 

Apakah anda telah berganti 
pekerjaan saat ini,

Harus dilengkapi apabila polis ini memiliki Asuransi tambahan 
Spouse  Payor Benefit dan/atau Spouse Payor Protection

Jika Ya, jelaskan pekerjaan 
anda saat ini

Apakah ada perubahan alamat 
dan atau nomor telepon di 
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1. Ya Tidak

2. Apakah alamat tempat tinggal berdasarkan identitas Anda sama dengan alamat korespondensi? Ya Tidak
Jika "Tidak", mohon sebutkan alamat anda berdasarkan identitas. Jika "Ya" mohon lanjut ke pertanyaan ke-8

:.3

:atoK.4 5. Propinsi :

6. Kode Pos : 7. Negara :

8. NPWP :

9. Informasi negara dimana Anda adalah sebagai wajib pajak selain Indonesia yang merupakan Negara Mitra/Yurisdiksi Mitra

*Penjelasan alasan apabila TIN/Nomor Wajib Pajak tidak tersedia

Jika formulir ini tidak mencukupi, dapat dibuat salinan (copy) untuk diisi

Untuk keperluan FATCA, isilah dengan memberi tanda  pada kotak jawaban yang sesuai

10. Apakah negara penerbit identitas Anda adalah Amerika Serikat?

11. Apakah Anda lahir di Negara Amerika Serikat/Puerto Rico/American Samoa/

United States Minor Outlying Islands/Kepulauan Virgin/Guam/Kepulauan Mariana Utara?

Jika terdapat jawaban "Ya" pada salah satu dari pertanyaan 10 - 11 di atas, mohon menjawab pertanyaan berikut:

12. Apakah Anda memiliki ijin tinggal di Amerika Serikat (US green card )?

13. Apakah Anda merupakan penduduk tetap berstatus asing di Amerika Serikat?

14. Apakah Anda pembayar pajak ke Amerika Serikat?

Jika terdapat jawaban "Ya" pada salah satu dari pertanyaan 12-14 di atas, mohon untuk mengisi formulir lain yang diperlukan*)
*)Formulir IRS (W-8BEN untuk warga Non Amerika Serikat namun terkait dengan Amerika Serikat; W-9 untuk warga Amerika Serikat)

YA TIDAK

PERTANYAAN YA TIDAK

Apakah Anda adalah warga negara/wajib pajak di luar negeri selain Indonesia yang merupakan Negara Mitra/Yurisdiksi Mitra?

Alamat berdasarkan 
identitas

Kode Negara

A Negara Mitra/Yurisdiksi Mitra tidak mengeluarkan TIN kepada penduduknya

Tax Identification Number(TIN)/Nomor Wajib Pajak A/B/C* Penjelasan apabila memilih B

Kode Alasan Penjelasan

B Pemegang polis memang tidak dapat memperoleh TIN atau sejenisnya
(Mohon jelaskan alasannya pada tabel di atas)

C TIN tidak diwajibkan, hukum domestik dari negara/yurisdiksi yang bersangkutan tidak mewajibkan kelengkapan TIN

PERTANYAAN
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1)
   a. Kelainan/gangguan pada mata, telinga, hidung dan atau tenggorokan ?

b. Kelainan/gangguan sistem saraf, misalnya demam yang  
berkepanjangan,malaria, pusing/sakit kepala yang berulang, pingsan, 
kejang, epilepsi/ayan, paralisis(kelumpuhan), kelainan syaraf/jiwa atau
 gangguan lain dari otak ?

c. Batuk yang lama, sesak nafas/ashtma, TBC paru-paru, batuk darah, 
radang  saluran pernafasan/bronchitis atau gangguan sistem 
pernafasan lainnya

d. Nyeri dada, sesak nafas, jantung berdebar-debar, serangan jantung, 
 tekanan darah tinggi/rendah, stroke, anemia, leukimia dan atau
 kelainan darah lainnya?

e. Gangguan saluran pencernaan meliputi maag, luka lambung, usus, 
hepatitis/sakit kuning, kantung empedu ?

f. Gangguan saluran kencing dan genital meliputi : kencing batu, kencing
darah, ginjal, prostat, kandung kemih dan atau penyakit kelamin ?

g. Gangguan hormonal seperti diabetes/kencing manis, thyroid/gondok ?

h. Kanker, tumor, kista, pemebesaran kelenhar/getah bening dan atau 
penyakit sejenis ?

i. Rematik, neyeri pada persendian, otot dan atau tulang ?

j. Apakah Anda pernah melakukakan pemeriksaan antibodi virus 
AIDS/HIV ?

k. Dalam 3 tahun terakhir ini apakah Anda pernah mendapat :
1. Pemeriksaan kesehatan/check up, elektrokardiogram (EKG), 

treadmill, rontgen, CT-Scan, USG, biopsy, pemeriksaan
 labolatorium atau pemeriksaan diagnostik lainnya

2. Pembedahan/operasi tertentu, nasihat medis, rawat inap di rumah 
sakit dan atau untuk pengobatan lainnya.

3. Menerima transfusi datah dan atau ditolak sebagai donor darah

l. Apakah Anda pernah atau sedang menderita penyakit atau gejala-
gejala selain yang disebutkan di atas?

2) Khusus Tertanggung/Pembayar Premi/Pasangan Pembayar Premi Wanita :
a. Apakah Anda sedang hamil ? 

Jika 'Ya', berapa usia kandungan Anda?

b. Apakah Anda pernah mengalami keguguran, aborsi dan atau
 kehamilan di luar kandungan?

c. Apakah Anda pernah melakukan pemeriksaan USG kandungan, 
papsmear, mamografi atau USG payudara ?

d. Apakah Anda pernah menderita  kelainan pada payudara, gangguan
haid, alat kandungan dan atau kesulitan pada waktu melahirkan?

3) Sekarang sedang mendapat pengobatan medis atau Anda akan melakukan 
konsultasi ke dokter, dirawat di rumah sakit atau mendapat tindakan operasi/
pembedahan untuk penyakit apapun dalam 4 minggu yang akan datang?

Apakah Anda pernah atau sedang menderita penyakit atau gejala-gejala 

TidakYa

 nagnasaPgnuggnatreT
Pembayar Premi

Pembayar Premi

Ya Tidak Ya Tidak

Untuk setiap jawaban 'Ya' , pada pertanyaan no.1 sampai dengan No.3 mohon diberikan 
penjelasan / keterangan selengkap-lengkapnya seperti : nama penyakit, kapan, lama 
sakit, nama dokter/rumah sakit, serta alamatnya pada bagian penjelasan yang sudah 
disediakan pada halaman 5 dari formulir pernyatan kesehatan ini

E. PERTANYAAN
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Penjelasan

F. PERNYATAAN & SURAT KUASA

1.

2. Bahwa apabila ternyata pernyataan, keterangan dan jawaban yang Saya berikan tidak benar/kurang benar maka Saya memahami serta 
menyetujui sepenuhnya bahwa polis menjadi batal dan Allianz dibebaskan dari segala kewajibannya membayar uang pertanggungan atau 
bagian dari itu

TERTANGGUNG

PEMBAYAR PREMI

PASANGAN PEMBAYAR PREMI

Saya, Tertanggung, Pembayar Premi dan Pasangan Pembayar Premi telah mengisi Pertanyaan Kesehatan untuk Pemulihan ini dengan benar dan jujur 

dan dengan ini pula Saya, menyatakan dan menyetujui: 

Semua pernyataan, keterangan dan jawaban yang Saya berikan dalam Pertanyaan Kesehatan untuk Pemulihan ini, pemeriksaan kesehatan, 
kuesioner, telah Saya berikan sesuai dengan apa yang Saya ketahui secara lengkap dan  benar, dan akan menjadi dasar dan bagian dari kontrak 
polis dasar yang akan dikeluarkan, dan menerima ketentuan yang tercantum dalam syarat-syarat umum polis dasar dan ketentuan khusus 
program asuransi  yang Saya minta
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3.
a. Setelah Pernyataan Kesehatan untuk Pemulihan ini disetujui dan
b. Premi tertunggak telah dibayar luas dan diterima Allianz

4.

5.

6.
7.
8.

a.

b.
9.

10. Saya / Kami mengerti bahwa permohonan ini tidak akan berlaku sebelum diterima dan diproses sesuai dengan keterangan yang berlaku  
pada Penanggung

11.

12.

Dibuat dan ditandatangani di Tanggal / /
tgl bln tahun

Tanda Tangan Pembayar PremiTanda Tangan Pemegang PolisTanda Tangan Tertanggung
Tanda Tangan 

Pasangan Pembayar Premi

(Nama Jelas)

Data Agen Diverifikasi oleh : Agency CCC Pusat

Nama Agen : Nama :

Nama Leader : Tanggal :

Nomor telepon yang bisa dihubungi Telepon :

Kantor :

Handphone :

Tanda Tangan Tanda Tangan

(Nama Jelas) (Nama Jelas)

Catatan diisi oleh Kantor Pusat

1. 5.

2. 6.

3. 7.

4. 8.
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Nilai dari masing-masing jenis investasi yang Saya pilih dapat meningkat atau menurun tanpa jaminan akan adanya batas minimal dan 
maksimal
Segala risiko pemilihan jenis investasi sepenuhnya menjadi tanggung jawab Saya

Dengan ini Saya / Kami menyatakan bahwa semua keterangan yang diberikan di dalam formulir ini adalah benar dan tidak ada keterangan-
keterangan dan hal-hal lain yang Saya / Kami sembunyikan, serta Saya/Kami sendiri yang menandatangani formulir ini. 

Bersama ini pula, Saya/Kami menyetujui dan memberikan kuasa kepada Allianz untuk mengungkapkan dan menyerahkan informasi pribadi 
dan perpajakan Saya/Kami dalam hal menanggapi perintah pengadilan atau proses hukum atau permintaan dari pihak regulator atau 
berwenang dari negara mitra/yurisdiksi mitra atau untuk melindungi terhadap penipuan atau aktifitas ilegal lainnya atau untuk tujuan 
manajemen risiko atau untuk memungkinkan Allianz melakukan upaya hukum yang tersedia atau membatasi kerusakan yang mungkin terjadi 
terhadap Allianz dan/atau mematuhi hukum dan proses hukum termasuk tapi tidak terbatas pada peraturan tentang FATCA & CRS 
("Kebutuhan Pelaporan Pertukaran Informasi Antar Negara").
Saya/Kami juga bersedia untuk memberikan informasi/

13. Saya/Kami mengerti bahwa untuk mempelajari lebih lanjut tentang bagaimana Allianz melindungi data pribadi dan hak-hak saya/kami dengan 
mengklik tautan berikut: http://www.allianz.co.id/data-privasi/prinsip-privasi.

dokumen yang diperlukan guna memenuhi Kebutuhan Pelaporan Pertukaran Informasi 
Antar Negara dan dengan segera mengkinikan Allianz jika ada perubahan atas data yang dicantumkan di dalam formulir ini.

Telah mendapatkan penjelasan dan sepenuhnya mengerti serta menerima hal-hal di bawah ini

Pertanggungan asuransi akan mulai berlaku penuh apabila hal-hal berikut ini dipenuhi :

Selanjutnya Saya, memberi kuasa pada setiap dokter, rumah sakit, klinik, Puskesmas, instansi lain, perusahaan asuransi, badan hukum 
perorangan atau organisasi lainnya, yang mempunyai catatan atau mengetahui keadaan atau kesehatan Saya, riwayat pengobatan atau 
perawatan di rumah sakit, nasihat-nasihat dokter baik selama Saya masih hidup atau telah meninggal dunia, untuk memberitahukan kepada 
PT. Asurasi Allianz Life Indonesia atau mereka yang diberi kuasa olehnya, segala keterangan mengenai diri dan kesehatan Saya.
Pemberian kuasa ini tidak dapat ditarik kembali dan mengikat para pengganti/ahli waris/termaslahat dan orang yang ditunjuk dan tetap berlaku 
setelah Saya meninggal atau dalam keadaan cacat. Salinan (foto copy) surat kuasa ini adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum yang 
sama seperti aslinya
Untuk membayar kepada Penanggung semua biaya pemeriksaan yang timbul karena permintaan Pemulihan asuransi ini
Bahwa unit awal akan dimasukkan dalam Polis berdasarkan harga unit yang akan ditentukan pada tanggal Polis dipulihkan

(Nama Jelas) (Nama Jelas) (Nama Jelas)


