BNI LIFE DIGI MICRO PROTECTION
Manfaat Asuransi
Jika Peserta meninggal dunia akibat kecelakaan dan Bukti Kepesertaan masih berlaku, BNI Life Insurance akan
membayarkan santunan sebesar 100% Nilai Penggantian atas Meninggal Dunia karena Kecelakaan pada tabel
santunan sesuai hak peserta dan selanjutnya kepesertaan asuransi berakhir.
Jenis Produk Asuransi
Kecelakaan Diri
Penanggung
PT BNI Life Insurance
Uang Pertanggungan & Premi
Mata uang Rupiah (IDR)
Masa Asuransi

Uang Pertanggungan

Premi

1 tahun

Rp 90.000.000,-

Rp 54.000,-

Syarat dan Ketentuan
1. Pembayaran Premi :
• Skema Pembayaran Premi : Pembayaran Premi dilakukan secara sekaligus
• Metode Pembayaran Premi : Transfer Virtual Account BNI
Nasabah menyerahkan kepada BNI Life dokumen yang diperlukan untuk pengajuan klaim, dengan mengisi
dan melampirkan Form Klaim beserta:
Dokumen klaim :
Persyaratan dokumen pengajuan klaim meninggal dunia karena kecelakaan adalah mengisi dan
melampirkan:
• Copy Identitas Diri (KTP) Peserta dan Penerima Santunan
• Copy Kartu Keluarga
• Asli/copy surat keterangan kematian dari kelurahan
• Asli/copy surat keterangan diagnosa jika meninggal dunia di RS/klinik/Puskesmas atau Berita Acara
Pemeriksaan (BAP) dari Kepolisian
Tata Cara Pengajiuan Klaim :
1. Nasabah atau Penerima Manfaat mengirimkan Form pengajuan klaim*) beserta kelengkapan
dokumen**) klaim ke Kantor Pusat BNI Life Insurance melalui email KLAIMASMIK@BNI-LIFE.CO.ID.
2. BNI Life Insurance akan melakukan verifikasi kelengkapan dokumen klaim untuk memutuskan klaim
akan diterima atau ditolak.
3. Dalam hal klaim diterima, BNI Life Insurance melakukan pembayaran klaim secara transfer ke rekening
Nasabah/Penerima Santunan Asuransi.
*) Form klaim dapat di-download melalui website BNI Life www.bni-life.co.id
**) Kelengkapan dokumen klaim sesuai jenis klaim

Pembayaran Klaim
1. BNI Life Insurance akan melakukan pembayaran klaim dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak
persyaratan dokumen klaim diterima lengkap.
2. Untuk klaim yang memerlukan verifikasi lebih lanjut, keputusan klaim akan diberikan maksimal 60
(enam puluh) hari kerja sejak dokumen diterima lengkap.
3. Pembayaran klaim ditransfer langsung ke rekening Peserta/Penerima Santunan Asuransi.
2. Hal Yang Tidak Dijamin
BNI Life Insurance tidak akan membayarkan Manfaat Asuransi yang disebabkan karena alasan sebagai
berikut :
a. Melakukan bunuh diri atau bentuk upaya bunuh diri
b. Tindakan kejahatan atau melanggar hukum yang disengaja oleh Peserta atau orang yang berkepentingan
terhadap santunan asuransi.
c. Dikenakan hukuman mati dalam suatu putusan pengadilan.
3. Berakhirnya Kepesertaan Asuransi
a. Masa berlaku Bukti Kepesertaan berakhir atau Bukti Kepesertaan dibatalkan.
b. Peserta Asuransi meninggal dunia dalam Masa Asuransi.
c. Program Asuransi bagi Peserta Asuransi dibatalkan oleh BNI Life Insurance.
d. Peserta Asuransi telah mencapai usia 70 (tujuh puluh) tahun.
e. BNI Life Insurance berhak untuk membatalkan asuransi dan tidak berkewajiban untuk mengembalikan
Premi yang telah diterima atau memberikan ganti rugi dalam bentuk apapun, apabila Peserta Asuransi
tidak memberikan keterangan yang benar atau tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan apabila
terdapat penipuan atau pemalsuan sehubungan dengan klaim santunan asuransi.
4. Syarat – syarat Khusus
a. Maksimum kepesertaan yang dapat dipertanggungkan adalah santunan meninggal dunia Rp. 90.000.000
(sembilan puluh juta rupiah) per peserta.
b. Permohonan pengajuan klaim maksimal 30 (tiga puluh) hari kalender sejak risiko terjadi. Apabila
pengajuan klaim melebihi batas waktu yang telah ditentukan maka BNI Life Insurance tidak berkewajiban
membayarkan santunan asuransi.
5. Lain – lain
Nasabah hanya bisa melakukan pembelian untuk satu polis, dan untuk pembelian selanjutnya baru bisa
dilakukan setelah masa asuransi sebelumnya berakhir.

Contact Center BNI Life
Centennial Tower Lantai 9
Jl. Gatot Subroto Kav. 24-25, Jakarta 12930
Telp: (+6221)-2953 9999; Fax: (+6221)-2953 9998
Email: care@bni-life.co.id
Customer Care: 1-500-045
Contact center dapat dihubungi untuk mengajukan keluhan, pengaduan, atau klaim, yang terkait dengan produk asuransi.

Simulasi Pembayaran Premi dan Uang Pertanggungan
Usia Tertanggung			
Masa Pertanggungan			
Masa Asuransi				
Total Premi yang harus di bayar
Pembayaran Santunan			
		
					

: 30 tahun
: 15 Agustus 2019 – 14 Agustus 2020
: 12 bulan
: 54.000,: Jika Peserta meninggal dunia akibat kecelakaan dan Bukti Kepesertaan
masih berlaku, BNI Life Insurance akan membayarkan santunan
sebesar Rp 90.000.000,- dan selanjutnya kepesertaan asuransi berakhir.

