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Kepada Yth, 

Direktur 
Tours & Travel Agency 
di Tempat 

 
Penawaran Peluang Usaha Asuransi Travel Online System 

 

Dengan hormat, 
 

Bersama ini kami bermaksud untuk menawarkan kerjasama dengan Travel Agent anda untuk menajdi Agency Penjualan 

Asuransi Perjalanan. 

 

Dunia semakin global dengan Masyakat Indonesia semakin gemar untuk berpergikan keluar negeri.  Dan perkemabangan 
pasar di Indonesia untuk Asuransi masih sangat menjanjikan. Adalah sangat baik sekali jika penjualan tiket dibareng 

dengan penjulan Asuransi Perjalanan Online pada Pelanggang anda. 

CASHLESS, Asuransi Perjalan ini menggunakan Jaminan Kesehatan Cashless akibat kecelakaan 

dan merupakan yang pertama di Indonesia. 

ONLINE SYSTEM, Travel Anda dapat melakukan penjulan 

Online sehingga sangat memudahkan dalam proses 

penjualan. Dan didukung oleh Asuransi Dunia MapFre, adalah 

asuransi, reasuransi dan jasa multinasional, yang didirikan di Madrid (Spanyol) pada tahun 1989 dan sekarang 

beroperasi di Eropa, Amerika, Asia, Australia dan Afrika. www.mapfre.com 

GROUP, Dapat membuat Asuransi perjalanan secara Group dengan minimal peserta 15 orang yang memudahkan 

dalam binis tour Anda. 

Kami akan mengukung perusahaan Anda dengan portal online yang dapat di akses sehingga dapat melakukan 

pengaturan penjualan yang disesuaikan dengan keadaan tata laksana perusahaan. 

Besar keyakin kami bahwa dengan bekerjasama dengan Perusahaan Travel kita dapat memberikan mutual benefit 

sehingga kerjasama ini akan sangat baik dan bekelanjutan. 

Mohon kesedian waktu dan Staff terbaik anda untuk meluangkan presentasi kami pada perusahaan anda sebagai titik 

awal dan sebagai kompensasi atas kerjasama ini tentunya bagihasil yang kompetitif. 

Kami tunggu konfirmasi kesedian anda dan sukes untuk anda. 

 
Hormat kami, 

 

 

M. Hadi WN 
Qualified Insurance Practitioner 
email:      hwn@infoasuransi.net 
Agent Website   : www.infoasuransi.net 

Investasi Aman  : www.carainvestasi.com  



Support by  

  

 



Support by  

  

 

 
 

Premi Asuransi  

 

 PREMI (USD)  
 Per hari 

Paket  

Worldwide Premier Worldwide Executive Asia 

Individu 3.25 2.5 1.5 

Family 5 4 3 

Group/pax 3 2 1.25 

 
Produk Annual Multitrip 90 hari 

 PREMI (USD)  
 Per tahun 

Paket  

Worldwide Premier Worldwide Executive Asia 

Individu 220 160 85 

Family 360 280 200 

 
Produk Annual Multitrip 180 hari 

 PREMI (USD)  
 Per tahun 

Paket  

Worldwide Premier Worldwide Executive Asia 

Individu 330 237.5 127.5 

Family 540 420 297.5 
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Ketentuan Asuransi 

       

a. Wilayah Pertanggungan: 

- Premier dan Executive : berlaku di seluruh dunia dan bisa digunakan umroh/ haji 
- Asia : berlaku di wilayah benua  Asia, kecuali Jepang.  

Paket Asia juga tidak berlaku di Negara Australia dan New Zealand  

b. Paket: 
- Individu : jaminan biaya pengobatan 100%  
- Keluarga : 2 orang dewasa dan 2 orang anak (usia 1-18 tahun dan belum menikah)  

Biaya pengobatan untuk pasangan dan anak masimum 50% dari limit jaminan.  

- Group : peserta minimal 15 orang. 

c. Usia : 

- Sampai dengan usia 70 tahun berlaku premi normal 
- Usia 71 sampai 80  tahun, terkena tambahan premi sebesar 50 % . 

- Usia 71 sampai 80 tahun, Jaminan biaya perawatan medis  dan Kecelakaan Diri maksimal sebesar 50% dari 
limit jaminan polis 

d. Periode : 

- Paket Regular periode jaminan  maksimum 90 hari per perjalanan  
- Paket Annual periode jaminan maksimum 1 tahun, yang terdiri dari multitrip 90 hari dan 180 hari. 

e. Ketentuan jaminan mengacu pada wording polis Asuransi Perjalanan PT Asuransi Adira Dinamika. 
 

Pengajuan Klaim 

1. Klaim dapat dilakukan dengan menghubungi call center pada saat terjadi kerugian.  
2. Klaim dapat dilakukan secara cashless/ bantuan layanan maupun secara reimbursement/ penggantian biaya. 

Manfaat klaim secara cashless hanya dapat dilakukan untuk bantuan layanan yang bersifat darurat dan dilakukan pada 
jaringan provider kami, dengan menghubungi call center kami. 

3. Laporan klaim atas kerugian ini harus sudah Kami terima 30 (tiga puluh) hari sejak kejadian dan dokumen-dokumen 
klaim harus sudah Kami terima 60 (enam puluh) hari sejak kejadian. 

4. Dokumen-dokumen yang harus dilengkapi saat pengajuan klaim: 
a. Formulir klaim 

b. Boarding pass (jika perjalanan sudah dimulai) 
c. Fotokopi paspor (halaman yang berisi data diri dan foto serta halaman yang berisi stempel keberangkatan dan 

kedatangan dari imigrasi) 

d.   Dokumen tambahan sesuai dengan jenis klaim 

 

Bagi Hasil 

Bagi hasil dapat diberikan sesuai dengan ketentuan umum atau berdasarkan quota produksi Perusahaan Anda. 

 

Dapatkan Bisnis Agen Asuransi Travel  pada Travel Agen Anda dan dapatkan keuntungan sebagai Travel Agent. 

Segera hubungi kami untuk proses Perjanjian Kerjasama (PKS) dan berlaku secara nasional Indonesia 
 

Hormat kami, 

  
M. Hadi WN. ST. 
Qualified Insurance Practitioner 
Hp.           0815 8415 3838, 0813 840 38848 
Direct:     021 – 341 88 999 
Pin BB      3270AF6A 
email:      hwn@infoasuransi.net 
Agent Website   : www.infoasuransi.net 

mailto:hwn@infoasuransi.net

