


 Langkah III 

Setelah semua dokumen lengkap, dokumen dapat diserahkan ke salah satu kantor cabang 
Sequislife 

 Langkah IV 

Proses klaim berlangsung 14 hari kerja, untuk klaim kesehatan & klaim meninggal dunia 
setelah data lengkap diterima kantor pusat. *Tambahan waktu diperlukan untuk klaim yang 
membutuhkan penelusuran lebih lanjut 

 Langkah V 

Setelah klaim disetujui, pembayaran akan langsung ditransfer ke rekening bank anda 

*Review berdasarkan pada tanggal polis (kontrak polis) sampai dengan terjadinya resiko meninggal 
dunia 

 Contestable Period (Masa Percobaan) : 

Pada case dimana klaim diajukan sebelum polis berusia 2th, akan diperlukan penelusuran 
lebih lanjut 

 Non Contestable Period  

Untuk polis yang telah berusia lebih dari 2 tahun, setelah semua dokumen dilengkapi, 
pengajuan klaim akan diproses 
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KRONOLOGIS KECELAKAAN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Denpasar,________________ 
  
 
 
 
 
(………………………………..) 
 
 
Note : mohon mencantumkan hari, tanggal dan jam kecelakaan  





 

SURAT KETERANGAN DAN PERNYATAAN 

PERIHAL SURAT KUASA PEMBAYARAN MANFAAT 
 

 

 

Sehubungan dengan dibuatnya Surat Kuasa atas pembayaran manfaat (lingkari jenis 

manfaat/transaksi yang dimaksud) : Surrender / Pinjaman Polis / Tahapan / Living Benefit / 

Akhir Kontrak / Dana Hari Tua / Akhir Pembayaran / Klaim / Penarikan Investasi / 

………………………………………………………..(diisi apabila tidak ada dalam pilihan) atas 

polis : 

 

Nama Pemegang Polis        : ………………………………………………. 

 

Nomor Polis           : ………………………………………………. 

 

Nama yang seharusnya menerima manfaat : ………………………………………………. 

 

Nama yang diberi kuasa menerima manfaat : ………………………………………………. 

 

Hubungan antara Pemberi Kuasa dan Penerima Manfaat (pilih yang benar dari kedua pilihan 

dibawan ini dan pilihan Tidak Dapat ditambahkan dengan alternatif lain) : 

 

       � Suami – Istri       � Orang tua – Anak 

 

Saya yang bertandatangan dibawah ini menyatakan bahwa saya telah melakukan verifikasi atas 

pemberian kuasa tersebut dan Surat Kuasa tersebut dibuat dengan sebenar-benarnya oleh pihak 

yang seharusnya menerima manfaat. Saya akan bertanggung jawab sepenuhnya apabila 

dikemudian hari timbul permasalahan atas dibuatnya Surat Kuasa tersebut dan melepaskan PT. 

Asuransi Jiwa Sequis Life dari segala permasalahan tersebut. 

 

Demikian Surat Keterangan dan pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana 

mestinya. 

 

 

Yang membuat keterangan dan pernyataan, 

 

…………………………/……………………… (tempat dan tanggal) 

 

 

 
tanda tangan 

 

 

 

 

………………………………………….. (nama jelas) 

Branch Manager Kantor Cabang ………… 

 


