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2.  Informasi Pertanggungan 
 
 
1.  Nama Institusi Pendidikan  di Luar Negeri :  
 
2.  Alamat Institusi Pendidikan    :  
 
 

3.  Periode Pertanggungan   (tgl/bln/thn)  :                 sampai dengan  

4.  Rencana Pendidikan     :                            bulan      atau   tahun 

Mohon dicentang di dalam kotak di bawah ini 

A. Jenis Plan Yang Dipilih 

 
 

Asia Tenggara 
Asia Pasifik (Asia lainnya , 

Jepang , Selandia Baru 
dan Australia) 

 
Amerika Serikat 

 
Negara Lainnya 

Periode Pertanggungan Silver Gold Platinum Silver Gold Platinum Silver Gold Platinum Silver Gold Platinum 

Sampai dengan 3 bulan             

Sampai dengan 6 bulan             

Sampai dengan 12 bulan             
 

B. Manfaat Tambahan  (Jika ada) 

Manfaat Tambahan 

Biaya Pengobatan , Gigi dan Lainnya  

Perlindungan Sponsor  
 

Jumlah Premi   US$ 

Biaya Polis dan Materai  US$ 2.5 

Jumlah    US$ 
 
 

CATATAN PENTING : 

• Pertanggungan Asuransi tidak akan berlaku sampai permohonan ini disetujui dan premi dibayar penuh. 
• Pembayaran klaim akan dilakukan melalui Bank lokal Indonesia 

 
3. Pernyataan Tertanggung 
 
Saya menyatakan bahwa semua pernyataan yang diberikan dalam aplikasi ini adalah benar dan Saya tidak menyembunyikan, salah menyatakan atau salah 
menuliskan semua fakta yang ada. 

 

Saya telah membaca, memahami dan menyetujui ketentuan - ketentuan di dalam formulir ini. 
 

Saya setuju bahwa segala informasi yang diberikan pada AXA dapat dipergunakan dan diungkapkan baik oleh AXA, perusahaan afiliasinya, atau pihak 
ketiga lainya sehubungan dengan aplikasi ini, penerbitan Polis dan untuk pemberian informasi mengenai produk dan pelayanan yang dipercaya oleh AXA 
adalah menarik dan dan harus dikomunikasikan kepada Saya untuk keperluan apapun 
 

Saya/kami sekarang dalam keadaan sehat, bebas dari gangguan fisik dan Saya/kami berpergian bukan untuk mendapatkan perawatan medis atau liburan 
atau kepentingan lainnya diluar studi 
 

(Tanda tangan Tertanggung)                                                                                             
Tanggal :              

 

         

 
Pemberitahuan Penting : 
Dalam hal permohonan dilakukan oleh wakil, harap dilampirkan copy KTP Pemohon dan surat kuasa atau surat penunjukan kepada Pemohon untuk 
melakukan penutupan asuransi atas nama Tertanggung. Agen PT Asuransi AXA Indonesia tidak dapat dan dilarang bertindak mewakili Tertanggung. 
 

Syarat dan ketentuan pertanggungan akan dinyatakan dalam polis asuransi.   




