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Syarat dan Ketentuan 

Dengan form online ini, Calon Tertanggung dan/atau Tertanggung menyatakan bahwa; 

1. Menunjuk ABB Insurance Broker  sebagai pialang asuransi untuk mewakili Calon Tertanggung 
dan/atau Tertanggung dalam pembelian produk asuransi dan pengajuan klaim asuransi. 

2. Menyetujui bahwa Tertanggung dalam hal berasuransi wajib menjunjung tinggi itikad terbaik 
(utmost good faith) dan kejujuran. 

3. Semua data, informasi dan foto obyek pertanggungan yang diupload adalah benar dan asli sesuai 
dengan keadaan terkini dari obyek pertanggungan pada saat disampaikan kepada ABB Insurance 
Broker 

4. Menyetujui bahwa data, informasi dan foto yang disampaikan kepada ABB Insurance Broker 
merupakan fakta penting pertanggungan asuransi dan bagian dari polis yang akan diterbitkan. 

5. Menyetujui bahwa Perusahaan Asuransi berhak membatalkan polis dan/atau menolak klaim yang 
Anda ajukan, jika di kemudian hari ditemukan data dan/atau informasi dan/atau foto  yang 
disampaikan secara tidak jujur/curang dan/atau tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya dari 
obyek pertanggungan pada saat akan diasuransikan. 

6. Mengerti bahwa pertanggungan yang diminta ini baru berlaku setelah Tertanggung melakukan 
pembayaran premi sesuai dengan E-Quotation (Penawaran Pertanggungan Elektronik) yang 
diikuti dengan konfirmasi pembayaran kepada ABB Insurance Broker. 

7. Menyetujui bahwa klaim Tertanggung akan ditolak dan dikecualikan oleh pihak Asuransi jika pada 
saat kejadian, Tertanggung belum melakukan pembayaran premi sesuai E-Quotation. 

8. Mengetahui bahwa Tertanggung akan mendapat bukti pertanggungan dalam bentuk E-Policy 
(Polis Elektronik) yang akan dikirimkan ke alamat email sesuai dengan yang dicantumkan oleh 
Tertanggung pada saat pengisian data. 

Kebijakan Privasi 
Semua informasi yang kami dapatkan dari Anda bersifat sangat rahasia. Oleh karenanya, ABB Insurance 
Broker berkomitmen untuk menjaga kerahasian informasi tersebut dengan sebaik-baiknya serta patuh 
terhadap UU ITE (khususnya pasal 31 & pasal 32) yang berlaku di Indonesia. 

Untuk informasi lebih lanjut : 
ABB Insurance Broker  
(PT. Artha Bina Bhayangkara) 
Synergy Building Lantai 15 
Jl. Jalur Sutera Barat Kav. 17, Alam Sutera 
Kota Tangerang, Banten  
15143 – Indonesia 
Phone : +6221 806 00 828  
E-mail : info@abb-insurance.com 


