Syarat dan Ketentuan Agen Referral
A. Ketentuan Umum
1. Agen Referral akan diberikan akun di ASURANSIKU.id.
2. Arahkan Klien Anda untuk melakukan pembelian produk asuransi di link referral Anda.
3. Agen Referral tidak bisa mendapatkan reward point atas akun pribadinya yang terdaftar di
ASURANSIKU.id
4. Agen boleh memperkenalkan situs web ASURANSIKU.id di www.asuransiku.id dan
merujuk informasi yang ditempatkan di situs web ini serta memberikan penjelasan kepada
Klien (Calon Tertanggung).

B. Hubungan dengan Klien.
1. Agen Referral harus menyediakan kebutuhan informasi bagi Klien dalam menarik minat
Klien untuk membeli produk asuransi di ASURANSIKU.id, memberikan penjelasan
mengenai konten dan konsultasi kepada Klien tentang layanan yang ada yang mengacu
pada website ASURANSIKU.id.
2. Agen Referral berkewajiban untuk memberitahukan Klien tentang keuntungan membeli
produk asuransi melalui ASURANSIKU.id yang berhubungan dengan partisipasinya dalam
kegiatan menjadi Agen Referral.

C. Hak dan Kewajiban ASURANSIKU.id
1. ASURANSIKU.id akan memberikan insentif (reward poin) kepada Agen Referral menurut
ketentuan yang ditetapkan oleh ASURANSIKU.id.
2. ASURANSIKU.id mempunyai hak untuk meminta penjelasan lengkap tentang program dan
hasil kampanye dalam hal menarik minat Klien.
3. ASURANSIKU.id mempunyai hak untuk menangguhkan atau membatalkan perjanjian ini
secara sepihak jika agen terlibat dalam aktivitas yang mencurigakan atau curang atau Agen
Referral mengabaikan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian ini.
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D. Cara Kerja Agen Dalam Hal Menarik Minat Klien.
1. Agen Referral mempunyai hak untuk mempromosikan website yang telah di berikan oleh
ASURANSIKU.id dan memberikan informasi kepada Klien tentang tata cara pembelian
produk asuransi di ASURANSIKU.id.
2. Klien mendaftar dan bergabung dalam grup Agen Referral dengan cara sebagai berikut:
Membuka account di website referral dan harus validasi di website tersebut.
3. Klien mempunyai hak untuk menolak layanan Agen Referral dan menggunakan layanan
ASURANSIKU.id secara langsung.
4. Klien dilarang untuk melakukan transfer dari satu akun ke akun lain.

E. Insentif yang diberikan ASURANSIKU.id kepada Agen Referral
1. ASURANSIKU.id akan memberikan insentif berupa reward poin yang kepada Agen Referral
sesuai dengan syarat - syarat dan ketentuan sebagai berikut :
a) 1 poin reward senilai Rp 1,- (satu rupiah). Poin reward akan dibayarkan pada hari Jumat
dimana sudah harus sudah mencapai Rp.100.000,b) Perhitungan poin reward untuk referral adalah 0,50% x Premi Netto dari transaksi
referral yang sukses untuk lapisan ke-1 dan 0,25% x Premi Netto dari transaksi referral
yang sukses untuk lapisan ke-2
2. Pembayaran poin reward ke Agen Referral dilakukan dengan cara melakukan transfer ke
rekening agen yang terdaftar di database ASURANSIKU.id.
3. Pemberian komisi.
Apabila ada perbedaan data yang ada di kabinet agen dan database ASURANSIKU.id maka
data yang digunakan adalah data yang ada di database ASURANSIKU.id.
4. Cara penghitungan komisi merupakan kebijakan ASURANSIKU.id.
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F. Privasi
Agen Referral tidak mempunyai hak untuk membagikan informasi yang diterima dari
ASURANSIKU.id selama bekerja sama seperti halnya informasi dan keterangan yang ada dalam
perjanjian ini, dalam tenggang waktu perjanjian ini dan 5 tahun kemudian.
1. Agen tidak mempunyai hak untuk menyediakan informasi yang bersifat rahasia kepada
pihak ketiga yang berkenaan dengan jalannya bisnis di ASURANSIKU.id dan pemberian
layanan.
2. Para pihak yang terkait harus menjamin kerahasian dari semua informasi yang
berhubungan dengan data pribadi Klien, data akun mereka, dan kegiatan transaksi mereka.

G. Lain-Lain.
1. Dalam kondisi apa pun Syarat perjanjian ini tidak dapat dianggap sebagai hubungan usaha
patungan dan/atau pemberi kerja-pekerja, dimana Agen Referral bekerja bukan
merupakan pegawai dari ASURANSIKU.id.
2. Dalam kondisi apa pun ASURANSIKU.id tidak bertanggung jawab atas :
a) Segala tindakan Agen Referral yang dilakukan dengan melanggar Syarat dan /atau
Perjanjian.
b) Segala tindakan Agen Referral yang dilakukan di luar batas kewenangannya yang
diberikan ASURANSIKU.id
c) Segala kerugian para pihak ketiga yang disebabkan oleh Agen Referral.
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