
Dapatkan Perlindungan Asuransi Personal Accident 

Credit Plus 

Meritz Korindo Insurance & Asuransi Jiwa Nasional 
email : contact@meritzkorindo.co.id  

 
Manfaat Asuransi  
Program asuransi ini adalah asuransi jiwa bagi tertanggung, untuk memberikan perlindungan atas sisa pokok 
pinjaman/kredit ditambah bunga pinjaman/kredit maksimum 3 (tiga) bulan (jika ada) dengan maksimum sebesar 
pertanggungan/plafond awal bila terjadi risiko meninggal dunia alami karena sakit, kecelakaan dan cacat tetap 
akibat kecelakaan yang sifatnya menyeluruh sehingga yang bersangkutan/penderita tidak mampu melakukan 
pekerjaan sama sekali, antara lain: lumpuh, kehilangan ingatan, buta (kedua mata), kehilangan dua kaki atau dua 
lengan. 
 
PT.Meritz Korindo Insurance menjamin risiko kematian akibat kecelakaan dan cacat tetap akibat kecelakaan yang 
sifatnya menyeluruh sehingga yang bersangkutan/penderita tidak mampu melakukan pekerjaan sama sekali, 
antara lain: lumpuh, kehilangan ingatan, buta (kedua mata), kehilangan dua kaki atau dua lengan. 
 
PT. Asuransi Jiwa Nasional  menjamin risko kematian alami/kematian akibat sakit. 
 

Pengecualian  
 
Tidak ada pembayaran Manfaat Asuransi jika Tertanggung/Peserta meninggal dunia karena sakit maupun 
kecelakaan sebagai akibat dari : 
• Sebagai bentuk perbuatan atau percobaan bunuh diri, atau eksekusi hukuman mati oleh pengadilan. 
• Perbuatan yang disengaja yang dilakukan oleh tertanggung atau orang yang berkepentingan dalam asuransi 

atau oleh orang yang ditunjuk. 
• Perbuatan melanggar hukum. 
• Penyakit yang disebabkan baik langsung maupun tidak langsung oleh AIDS (Acquired Immune Deficiency 

Syndrome), ARC (AIDS Related Complex) atau infeksi yang disebabkan oleh HIV (Human Immunodeficiency 
Virus). 

• Bencana alam nasional, epidemic, pandemic, atau wabah penyakit menular seperti covid dan turunannya dan 
penyakit menular pada manusia/hewan;  

• Berada   dibawah   pengaruh   atau   diakibatkan   oleh alkohol, obat bius atau penyakit jiwa/gila. 
• Sengaja  menghadapi/memasuki  bahaya-bahaya  yang sebenarnya tidak perlu dilakukan (kecuali usaha untuk 

menyelamatkan diri). 
• Kematian  yang  disebabkan  karena  melahirkan  (bagi wanita). 
• Kematian akibat peperangan, radiasi ion, terrorisme, kerusuhan masa. 
• Terlibat / ikut dalam penerbangan selain dari pesawat penumpang komersial. 
• Informasi lebih lanjut mengenai Manfaat & Pengecualian beserta informasi penting lainnya lebih lengkap 

terdapat pada polis. 
• Terdapat Syarat dan Ketentuan Yang Berlaku 
        Perusahaan Asuransi wajib untuk menginformasikan segala perubahan atas manfaat, biaya, risiko, syarat  
        dan  ketentuan terkait Produk dan Layanan ini baik melalui surat atau melalui cara lainnya sesuai  
        dengan   syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan tersebut akan diinformasikan paling lambat  
       30 hari kerja sebelum tanggal efektif berlakunya perubahan. 

 
Syarat Ketentuan 
Usia Masuk Tertanggung: 
• Usia Minimal : 18  Tahun 
• Usia Maksimal : 64 Tahun atau usia masuk + masa asuransi ≤ 65 Tahun. 
 
Masa Asuransi: Min. 1 Tahun. Max 15 Tahun 
 
    *Premi sudah termasuk dengan komisi yang diberikan kepada Bank 
 
Pembayaran Premi:  
PT. Meritz Korindo Insurance - Bank Woori Saudara - No Rekening : 150.913.927148 
Claim Service: contact (021-7975959/ 08128020379) 

 
PT. Meritz Korindo Insurance 

Wisma Korindo, Lt.1 
Jl. M.T. Haryono Kav.62, Jakarta 12780 Indonesia 

Telp. : (021) 7975050, Faks. : (021) 7976243 

Asuransi Personal Accident Credit Plus 

Produk yang dipasarkan  merupakan produk Asuransi dan bukan merupakan tanggung 
jawab Bank. 
 

Brosur ini bukan kontrak asuransi. Untuk informasi mengenai manfaat dan pengecualian 
dan beserta informasi lainnya lebih lengkap terdapat dalam polis. 

PT Meritz Korindo Insurance dan  PT 

Asuransi Jiwa Nasional Berizin Dan 

Diawasi Oleh Otoritas Jasa Keuangan 


