
Apa itu Asuransi Kecelakaan Diri?

Asuransi yang memberikan jaminan atas risiko 

kecelakaan yaitu suatu kejadian atau peristiwa yang 

datangnya secara tiba-tiba, tidak dikehendaki atau 

direncanakan, mengandung unsur kekerasan,  dan 

menyebabkan Tertanggung mengalami:

1. Kematian.

2. Cacat tetap keseluruhan.

3. Cacat tetap sebagian.

4. Perawatan atau pengobatan.

Produk asuransi ini dapat dipasarkan oleh 

perusahaan asuransi jiwa maupun asuransi umum. 

Pada umumnya produk asuransi kecelakaan diri 

hanya berlaku bagi Tertanggung yang telah berusia 

di atas 17 (tujuh belas) tahun sampai dengan usia 60 

(enam puluh) tahun.

Tersedia dua pilihan untuk produk asuransi ini yakni 

asuransi kecelakaan diri konvensional dan syariah.

Apa itu Cacat Tetap Keseluruhan?

Yang dimaksud cacat tetap keseluruhan pada produk 

asuransi kecelakaan diri antara lain:

•	 Tidak berfungsinya kedua mata.

•	 Tidak berfungsinya kedua lengan.

•	 Tidak berfungsinya kedua tungkai kaki.

•	 Tidak berfungsinya satu mata dan satu lengan.

•	 Tidak berfungsinya satu mata dan satu tungkai 

kaki.

•	 Tidak berfungsinya satu tungkai kaki dan satu 

lengan.

Apa itu Cacat Tetap Sebagian? 

Cacat tetap sebagian merupakan cacat tetap yang 

menyebabkan hilangnya fungsi sebagian anggota 

tubuh. Besarnya nilai manfaat yang dibayarkan 

adalah sebagai berikut:

Perluasan Jaminan Asuransi Kecelakaan Diri

Selain menjamin risiko utama, asuransi kecelakaan 

diri juga dapat diperluas dengan jaminan tambahan, 

berupa risiko:

•	 Kematian atau cacat tetap yang diderita sebagai 

akibat dari penganiayaan, penyiksaan atau 

pembunuhan yang dilakukan oleh pihak lain.

•	 Kematian atau cacat tetap yang diderita oleh 

tertanggung dengan usia > 60 tahun.

Siapa Saja yang Membutuhkan Asuransi ini?

Asuransi ini diperlukan oleh semua orang dari 

berbagai kalangan usia dan profesi, misalnya: anak-

anak, remaja, orang tua, guru, koki, montir, pilot, dan 

lain sebagainya.

Manfaat Asuransi Kecelakaan Diri

Dengan memiliki asuransi kecelakaan diri, Anda 

dapat memperoleh manfaat sebagai berikut:

•	 Memiliki rasa tenang karena terlindungi.

•	 Memiliki dana untuk membayar biaya 

pengobatan/ perawatan saat terjadi peristiwa 

kerugian.

 

Perhitungan Premi

Sebagai pemilik polis, Anda memiliki kewajiban 

untuk membayar sejumlah premi kepada perusahaan 

asuransi yang telah menanggung risiko Anda. 

Besarnya nilai premi ditetapkan oleh perusahaan 

asuransi dengan memperhatikan antara lain:

•	 Kondisi	fisik	Anda.

•	 Riwayat penyakit yang Anda miliki.

•	 Aktivitas sehari-hari Anda.

•	 Usia Anda.

•	 Pengalaman peristiwa kerugian yang pernah 

Anda alami.



Hal-Hal yang Perlu Diperhatikan

Asuransi ini tidak menjamin risiko yang disebabkan 

akibat:

•	 Tertanggung sengaja mencelakakan dirinya 

untuk memperoleh manfaat.

•	 Tertanggung turut serta dalam semua jenis olah 

raga dan aktivitas berbahaya.

•	 Tertanggung turut serta dalam tindak kejahatan

•	 Penggunaan obat-obatan terlarang.

•	 Infeksi virus HIV (Human Immuno Deficiency 

Virus) termasuk AIDS (Acquired Immuno 

Deficiency Syndrome).

•	 Tertanggung menggunakan jasa pengobatan 

non medis/ pengobatan alternatif.

•	 Berbagai sebab lainnya sesuai ketentuan polis.

Di Mana Anda Dapat Memperoleh Produk Asuransi 

ini? 

Anda dapat memperoleh produk asuransi kecelakaan 

diri melalui:

•	 Kantor cabang dari perusahaan asuransi.

•	 Agen perusahaan asuransi yang memiliki 

sertifikat	keagenan	yang	diakui.

•	 Situs perusahaan asuransi.

•	 Berbagai saluran distribusi lainnya yang telah 

bekerjasama dengan perusahaan asuransi.

Cara Cerdas Berasuransi

Beberapa hal yang perlu Anda pastikan dalam 

membeli asuransi ini antara lain:

•	 Tentukan dan pilih produk yang sesuai dengan 

kebutuhan Anda.

•	 Pilihlah Agen yang mau membantu Anda dan 

telah	memiliki	sertifikasi	keagenan.

•	 Pilihlah perusahaan asuransi yang telah terdaftar 

dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

•	 Isilah Surat Permintaan Penutupan Asuransi 

(SPPA) dengan data sebenarnya.

•	 Segera lakukan pembayaran premi setelah polis 

diterima.

•	 Lakukan perpanjangan sebelum polis Anda 

berakhir.

Asuransi umum mengandung prinsip 

indemnity, artinya nilai pergantian 

sesuai dengan nilai sebelum kerugian 

terjadi sehingga tidak mengandung 
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