Tentang AXA Mandiri
PT AXA Mandiri Financial Services (AXA Mandiri) merupakan perusahaan
patungan antara PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dan AXA Group, yang
berdiri pada tahun 2003. PT AXA Mandiri Financial Services merupakan
perusahaan yang terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan
(OJK) berdasar Surat Ijin Usaha no. S-071/MK.6/2004 tanggal 11 Februari
2004. AXA Mandiri mampu mempertahankan posisinya sebagai
pemimpin di jalur distribusi bancassurance dengan menguasai 23 persen
pangsa pasar berdasarkan data Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia pada
Desember 2014. AXA Mandiri didukung oleh lebih dari 1.900 Financial
Advisor di lebih dari 1.100 cabang Bank Mandiri dan 200 cabang Bank
Syariah Mandiri di seluruh Indonesia. AXA Mandiri juga didukung oleh
lebih dari 500 Telesales Officer yang memasarkan produk asuransi
melalui jalur telemarketing.
AXA Mandiri telah meraih sejumlah penghargaan di antaranya Annual
Report Award 2012 peringkat 2 kategori Finance Private Non Listed
Company versi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Top Agent Award 2013
kategori Telemarketing versi Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI), Best
Insurance Companies 2014 kategori perusahaan asuransi dengan aset di
atas Rp 15 triliun versi Majalah Investor dan berbagai penghargaan
lainnya.
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asuransi mandiri
jaminan kesehatan

Penyesuaian

Usia masuk peserta: 15 hari - 60 tahun.
Hanya perlu menunggu 30 hari sejak keikutsertaan pada
asuransi ini untuk melakukan klaim manfaat pertanggungan,
kecuali yang disebabkan oleh kecelakaan.
Untuk penyakit yang telah ada sebelumnya (pre-existing
condition), Anda cukup menunggu 1 (satu) tahun untuk
mendapatkan perlindungan atas penyakit tersebut.

Klaim
Tata cara dan dokumen lengkap yang harus disiapkan untuk
mengajukan klaim dapat dilihat pada ringkasan produk dan
buku polis Asuransi Mandiri Jaminan Kesehatan.
Biaya
Pemegang polis diwajibkan untuk membayar premi sesuai
dengan metode pembayaran yang telah disepakati pada polis.

Manfaat

Risiko
Risiko yang terkait dengan kemungkinan meningkatnya biaya
medis di kemudian hari.
Perhatian
Brosur penjualan Asuransi Mandiri Jaminan Kesehatan (“brosur”) ini dibuat dan dipersiapkan oleh
PT AXA Mandiri Financial Services (“AXA Mandiri”). Brosur ini dipergunakan sebagai informasi bagi
Nasabah mengenai Produk Asuransi Mandiri Jaminan Kesehatan (“Produk Asuransi”).
Produk Asuransi Mandiri Jaminan Kesehatan terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Brosur ini bukan merupakan produk bank dan tidak dijamin oleh Lembaga Penjamin Sosial (LPS).
Brosur ini dibuat hanya memberikan informasi dan bukan merupakan suatu bentuk jaminan atau
dijadikan dasar dari atau yang dapat dijadikan pedoman sehubungan dengan suatu perjanjian
atau komitmen apa pun. Informasi yang terkandung di dalam Brosur dapat berubah sewaktu –
waktu dan perubahan dapat dilakukan tanpa adanya pemberitahuan terlebih dahulu kepada
Nasabah. AXA Mandiri tidak bertanggung jawab terhadap ketergantungan pada pernyataan dan
Informasi dalam Brosur termasuk pada kesalahan pengetikan atau pernyataan hukum, pajak dan
keuangan, apabila keterangan dalam Brosur telah melewati batas waktu sekurang – kurangnya 2
tahun sampai dengan 1 September 2017, dan membebaskan AXA Mandiri dari segala tuntutan
dikemudian hari atas kerugian yang timbul atas penggunaan Brosur ini.
Brosur ini bukan merupakan bagian dari Polis Produk Asuransi Mandiri Jaminan Kesehatan (“Polis
Asuransi”) dan bukan suatu bentuk perjanjian asuransi antara AXA Mandiri dengan Nasabah.
Nasabah terikat secara penuh dengan setiap ketentuan–ketentuan yang terdapat di dalam Polis
Asuransi Nasabah.
Brosur ini merupakan Hak Cipta Tunggal dan dilindungi, oleh karenanya tidak satu bagian pun dari
materi ini boleh disalin atau disebarluaskan, dikirimkan, dialih tulis, disimpan pada sistem
pencarian, diterjemahkan dalam bentuk atau lewat cara apa pun untuk diungkapkan kepada Pihak
lain, tanpa ijin tertulis dari AXA Mandiri.
Semua Pihak yang membaca dan menggunakan Brosur ini agar memperhatikan syarat–syarat
penggunaan yang berlaku dan dengan membaca Brosur ini maka Pembaca telah sepakat untuk
mematuhi syarat–syarat yang ditetapkan tersebut. Apabila terdapat pertanyaan, keluhan atau
informasi lanjutan, Nasabah dapat menghubungi AXA Mandiri Customer Care Centre.
AXA Mandiri merupakan perusahaan asuransi yang terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa
Keuangan sesuai dengan Ijin Usaha Menteri berdasarkan surat keputusan No. S-071/MK.06/2004
tanggal 11 Februari 2004.
Penting: Financial Advisor tidak diperbolehkan menerima tanda terima kasih atau pemberian dalam
bentuk apa pun dari nasabah.

