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Produk Asuransi Jiwa Seumur hidup yang memberikan manfaat perlindungan dan kepastian 
santunan tutup usia yang dapat digunakan sebagai dana warisan serta tersedianya Dana 

Kesejahteraan saat pensiun 

INFORMASI PRODUK 
Nama Produk  Asuransi Heksa Abadi 
Penanggung  PT Heksa Solution Insurance 
Pemegang Polis Perorangan atau badan yang namanya di cantumkan dalam Polis sebagai 

pihak yang mengadakan perjanjian asuransi 
Tertanggung Orang yang jiwanya dipertanggungkan dalam Polis 
Usia Masuk Tertanggung: 6 bulan – 55 tahun 

Pemegang polis: 17 – 70 tahun 
Masa Pembayaran 
Premi 

 Sekaligus, 3, 5, 8 dan 10 tahun 

 x + n < 55 tahun (x = Usia masuk ;  n = Masa Pembayaran Premi) 
Masa Pertanggungan Hingga tertanggung berusia 99 tahun 
Model Pembayaran - Tahunan (100% dari Premi tahunan) 

- Semesteran (52% dari Premi tahunan) 
- Triwulan (27% dari premi tahunan) 
- Bulanan (10% dari premi tahunan) 

Uang Pertanggungan Minimal : Rp. 25.000.000 
Mata Uang dan 
Wilayah 
Pertanggungan 

Mata Uang : Rupiah (IDR) 
Pertanggungan berlaku atas risiko yang terjadi di seluruh dunia 

Premi Premi bergantung pada besarnya Usia masuk, Uang Pertanggungan dan masa 
pembayaran premi yang dipilih oleh Pemegang Polis/Tertanggung. 

 

 

 

 

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN 

LAYANAN (UMUM) 

 ASURANSI HEKSA ABADI 

Penting untuk diketahui ! 
Produk Asuransi Heksa Abadi yang dipasarkan oleh PT Heksa Solution Insurance adalah produk 
asuransi. Penjelasan pada Ringkasan Informasi Produk ini hanya memuat informasi umum mengenai 
produk Asuransi Heksa Abadi PT Heksa Solution Insurance dan bukan merupakan kontrak/perjanjian 
asuransi. Rincian mengenai syarat dan ketentuan yang berlaku dapat dilihat melalui 
https://heksainsurance.co.id/Produk/DetailHeksaAbadi. PT Heksa Solution Insurance Terdaftar dan 
diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan 
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MANFAAT ASURANSI 
Asuransi dasar  
Asuransi Heksa Abadi 

1. Manfaat Perlindungan Jiwa 
Apabila Tertanggung meninggal dunia baik sebab alami (bukan 
Kecelakaan) atau kecelakaan dalam masa pertanggungan asuransi, maka 
Penanggung akan membayarkan manfaat Uang pertanggungan sesuai 
Tabel berikut: 

Risiko Terjadi pada periode 

Uang Pertanggungan 
risiko meninggal 

sebab Alami (bukan 
kecelakaan) (ND)* 

Uang Pertanggungan 
risiko meninggal 

sebab kecelakaan 
(PA) 

Masa Pembayaran Premi (MPP) 100% 100% 
Setelah MPP s/d Usia Pensiun 
(60 Tahun) 

150% 200% 

Setelah Usia Pensiun (60 Tahun) 
s/d akhir masa pertanggungan 
Asuransi 

100% 200% 

*) berlaku ketentuan Lien Clause 
 

2. Manfaat Hidup 
a. Dana Kesejahteraan 

Apabila Tertanggung hidup hingga ulang tahun polis saat berusia 60 
tahun, maka Penanggung akan membayarkan Dana Kesejahteraan 
sebesar 50% Uang Pertanggungan 

b. Manfaat Akhir Pertanggungan 
Apabila Tertanggung hidup hingga akhir masa pertanggungan asuransi 
maka Penanggung akan membayarkan manfaat akhir Pertanggungan 
sebesar 100% Uang Pertanggungan dan Pertanggungan berakhir. 

 
Asuransi Tambahan 
(Rider) 

Asuransi Heksa Abadi dapat ditambahkan perluasan perlindungan dengan 
menambahkan asuransi tambahan: 
1. Asuransi Heksa Hospital and Surgical Rider 

Manfaat tambahan berupa santunan Rawat inap RS, Santunan Kamar 
harian Intensif dan Santunan biaya pembedahan 

2. Asuransi Accident Death Rider (ADR) 
Perlindungan tambahan atas risiko meninggal dunia akibat kecelakaan, 
akan dibayarkan Uang Pertanggungan  kepada Penerima Manfaat 

3. Asuransi Accident Death & Disability Benefit (ADDB) 
Perlindungan tambahan atas risiko meninggal dunia atau cacat tetap 
total/sebagian akibat kecelakaan 

4. Asuransi Critical Illnes Rider (CIR) 
Perlindungan tambahan atas risiko 52 penyakit kritis 

Manfaat *2 dan manfaat *3 tidak dapat dipilih secara bersamaan 
 

Dalam hal produk asuransi ini diperluas dengan manfaat asuransi tambahan 
maka akan dikenakan biaya premi asuransi tambahan dan dibayarkan 
bersamaan dengan premi asuransi dasar sebagai akumulasi premi 
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RISIKO 
Risiko Klaim Risiko tidak dibayarkannya klaim asuransi karena Klaim yang diajukan 

termasuk dalam pengecualian 
Keterlambatan dalam pengajuan klaim dan/atau dalam melengkapi 
dokumen persyaratan klaim yang masih belum lengkap 

Risiko Pembatalan  Polis dapat dibatalkan oleh Penanggung karena ditemukan adanya informasi 
yang sengaja disembunyikan dan/atau terdapat unsur penipuan dan/atau 
pemalsuan 

 

BIAYA-BIAYA 
Biaya cetak polis Biaya cetak polis sebesar Rp 50.000,- (khusus penutupan digital) 
Biaya Pemasaran Premi yang dibayarkan oleh Anda telah mengakomodir biaya asuransi serta 

Biaya Pemasaran (Komisi) produk ini 

 

PENGECUALIAN 
Pengecualian Pertanggungan atas resiko meninggalnya Tertanggung berlaku dalam 

keadaan dan oleh sebab apapun, kecuali meninggal akibat: 

1. Meninggal Dunia baik secara langsung maupun tidak langsung akibat 

tindakan melanggar hukum, kejahatan seperti pembunuhan yang 
dilakukan oleh orang yang berkepentingan terhadap manfaat asuransi 

atau kegiatan melawan hukum Negara/Tindak Pidana termasuk 
berpartisipasi aktif dalam demonstrasi, pemogokan, kerusuhan, huru-
hara, pemberontakan, pengambil-alihan kekuasaan; atau Bunuh diri, 

atau percobaan bunuh diri baik disadari atau tidak disadari dalam 2 
tahun sejak tanggal berlaku / tanggal pemulihan; atau eksekusi 

hukuman mati oleh pengadilan. 
2. Pekerjaan/jabatan Tertanggung yang mengandung risiko tinggi sebagai 

militer/polisi dengan tugas khusus seperti penjinak bom, Pilot, 

sepanjang risiko jabatan itu tidak dipertanggungkan atau tidak 
dicantumkan dalam aplikasi; atau Olah raga berisiko tinggi antara lain 
namun tidak terbatas pada menyelam dengan tabung pernapasan, 

arung jeram, perlombaan ketangkasan/kecepatan yang menggunakan 
kendaraan bermotor, sepeda, kuda, perahu, pesawat udara atau sejenis; 
atau Sebagai penumpang atau awak pesawat udara selain pada 
penerbangan komersial yang terjadwal dan berlisensi 

3. Penyalahgunaan dan/atau segala tindakan yang berhubungan dengan 

pemakaian alkohol, narkotik, obat bius, zat terlarang, racun, gas, radiasi 
nuklir dan sejenisnya dan yang berhubungaan dengan Komplikasi 
kehamilan, abortus atau melahirkan. 
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TATA CARA DAN PERSYARATAN 
Pengajuan Asuransi 
Jiwa 

- Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ) 
- Kartu Identitas 
- Illustrasi proposal Asuransi 
- Dokumen pendukung lainnya (jika diperlukan) 

Pembayaran Premi 1. Premi pertama harus dibayar sebelum tanggal mulai pertanggungan 
asuransi dan Premi berkala harus dibayar pada tiap tanggal pembayaran 
jatuh tempo. 

2. Dalam hal produk asuransi ini diperluas dengan manfaat asuransi 
tambahan maka pembayaran premi adalah akumulasi total premi 
asuransi dasar ditambah dengan premi asuransi tambahan (jika ada) 

3. Apabila premi dibayar dengan transfer dan/atau virtual account, kartu 
kredit atau payment gateway, maka premi baru dinyatakan sah diterima 
oleh perusahaan asuransi setelah diakui atau diterima di rekening 
perusahaan asuransi. Semua biaya yang timbul atas pembayaran premi 
menjadi beban peserta. 

4. Pembayaran Premi harus diatasnamakan perusahaan asuransi dan 
pembayaran hanya akan dinyatakan lunas pada tanggal Premi dan 
tercatat pada rekening perusahaan asuransi sesuai dengan jumlah yang 
telah ditentukan dalam Polis. 

5. Anda disarankan untuk melakukan pembayarkan Premi sesuai jangka 
yang telah direncanakan diawal untuk mengoptimalkan tercapainya 
tujuan asuransi anda. 

Pengajuan Klaim 1. Untuk manfaat meninggal dunia dan Akhir masa Pertanggungan, syarat 
yang harus dipenuhi adalah: 
1.1. Formulir klaim yang telah diisi dengan lengkap dan benar. 
1.2. Salinan KTP Pemegang Polis, Tertanggung dan Penerima Manfaat. 
1.3. Salinan kartu keluarga. 
1.4. Ringkasan polis untuk polis digital atau polis asli 
1.5. Surat Keterangan Kematian 

1.5.1. Surat keterangan dan penyebab kematian dari rumah sakit dan 
surat keterangan dokter jika meninggal di rumah sakit. 

1.5.2. Surat keterangan Kepolisian jika meninggal karena kecelakaan 
/ tidak wajar. 

1.5.3. Dari Catatan Sipil, jika selain meninggal karena di atas 
1.6. surat keterangan yang dilegalisir oleh Konsul Jendral RI setempat, 

jika Tertanggung meninggal diluar wilayah Republik Indonesia. 
1.7. Dokumen pendukung lainnya apabila diperlukan. 

2. Untuk manfaat Dana Kesejahteraan, syarat yang harus dipenuhi adalah: 
2.1. Ringkasan polis untuk polis digital atau Polis Asli,  
2.2. Permohonan tertulis dari Pemegang Polis (disediakan oleh 

Penanggung), 
2.3. Kartu Identitas Pemegang Polis / Tertanggung. 
2.4. Dokumen pendukung lainnya apabila diperlukan.  

3. Dokumen-dokumen sebagaimana di maksud di atas, jika dibuat dalam 
bahasa asing maka harus diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia dan 
dilakukan oleh penerjemah tersumpah. Biaya-biaya yang timbul 
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sehubungan dengan permohonan Manfaat Asuransi akan menjadi 
tanggung jawab pihak yang mengajukan. 

4. Penanggung akan memberikan keputusan klaim maksimal 14 (empat 
belas) hari kerja setelah dokumen klaim diterima lengkap dan benar. 

5. Pembayaran akan dilaksanakan oleh Penanggung dalam waktu 14 (empat 
belas) hari kerja setelah tanggal keputusan klaim. 

6. Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender Pemegang Polis tidak 
melengkapi kekurangan dokumen sejak tanggal Penanggung 
menginformasikan, maka Penanggung dapat menolak pengajuan klaim. 

7. Pengajuan klaim paling lambat 45 (empat puluh lima) hari kalender sejak 
Tertanggung meninggal dunia, apabila pengajuan klaim melebihi batas 
waktu tersebut maka Penanggung tidak wajib membayar klaim kepada 
Penerima Manfaat (klaim kadaluarsa). 

Penebusan Polis 
(Policy surrender) 

1. Pemegang Polis dapat melakukan Penebusan Polis dengan menyerahkan 
polis dan menghentikan perlindungan, dan Pemegang polis akan 
mendapatkan nilai tunai polis yang telah terbentuk (dikurangi biaya 
dan/atau tunggakan-jika ada) dan perlindungan berakhir 

2. Polis berhenti berlaku dan semua pertanggungan berdasarkan Polis 
menjadi berakhir sejak disetujuinya permohonan penebusan Polis 
tersebut. Permohonan penebusan Polis yang telah diajukan kepada 
Penanggung tidak dapat ditarik kembali. 

3. Pembayaran akan dilaksanakan oleh Penanggung dalam waktu maksimal 
7 (tujuh) hari kerja setelah permohonan dan dokumen kelengkapan yang 
Penanggung terima lengkap dan benar. 

4. Penebusan polis dapat dilakukan selama masa pertanggungan berlaku. 
5. Menyerahkan berkas-berkas kepada Penanggung berupa : 

a. Ringkasan polis untuk polis digital atau Polis asli; dan 
b. Mengisi Form Penebusan Polis; dan 
c. bukti diri Pemegang Polis. 

 

ILUSTRASI PRODUK – ASURANSI HEKSA ABADI 
Bapak Bijak (30 tahun) membeli produk Asuransi Heksa Abadi untuk dirinya sendiri 
Uang Pertanggungan 
Masa Pembayaran Premi 
Premi Pertahun 
Usia Pensiun 
Masa Pertanggungan 

Rp. 100.000.000,- 
5 Tahun 
Rp. 6.977.000 
60 tahun 
Hingga usia 99 tahun 
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Simulasi: 
- Dalam hal Bapak Bijak (Tertanggung) meninggal dunia setelah Masa pembayaran premi namun 

sebelum Ulang tahun polis saat berusia 60 tahun, maka Penanggung akan membayarkan 
manfaat Uang Pertanggungan: 

o Meninggal Dunia sebab alami (bukan kecelakaan), akan dibayarkan Uang 
Pertanggungan sebesar Rp. 150.000.000,- dan pertanggungan berakhir; atau 

o Meninggal dunia sebab Kecelakaan, akan dibayarkan Uang Pertanggungan sebesar Rp. 
200.000.000,- dan pertanggungan berakhir. 

- Dalam hal Bapak Bijak (Tertanggung) atas polis Asuransi Heksa Abadi yang dimilikinya, dan 
Bapak Bijak hidup hingga akhir masa pertanggungan, maka manfaat hidup yang diberikan 
adalah: 

o Dana Kesejahteraan sebesar 50% Uang Pertanggungan yaitu Rp. 50.000.000,- pada 
saat ulang tahun polis saat Tertanggung berusia 60 tahun 

o Pada akhir masa pertanggungan, maka akan dibayarkan 100% Uang Pertanggungan 
yaitu Rp. 100.000.000-  

 

INFORMASI TAMBAHAN 
Masa Peninjauan 
Polis 

1. Dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak Polis diterima oleh 
Pemegang Polis, selama dan tidak pernah ada pengajuan pembayaran 
Manfaat Asuransi, Pemegang Polis berhak untuk membatalkan Polis dengan 
memberitahukan secara tertulis dan mengembalikan Polis kepada 
Penanggung apabila Pemegang Polis tidak menyetujui syarat dan ketentuan 
yang tercantum di dalamnya (Cooling off Period). 

2. Jika pada masa peninjauan Polis, Pemegang Polis memutuskan untuk 
membatalkan dan mengembalikan Polis kepada Penanggung, maka atas 
pembatalan dan pengembalian Polis tersebut, Penanggung akan 
mengembalikan kepada Pemegang Polis Premi yang telah dibayarkan 
dikurangi Biaya Administrasi dan biaya pemeriksaaan kesehatan (apabila 
ada) 

Lien Clause Apabila Tertanggung adalah anak-anak dan meninggal dunia bukan karena 
kecelakaan sebelum usia 5 tahun, maka Uang Pertanggungan akan dikalikan 
dengan Faktor Lien yang berlaku sesuai dengan ketentuan pada tabel sebagai 
berikut :  
 

Meninggal dunia pada usia 
Manfaat meninggal dunia (% dari 

Uang Pertanggungan) 

< 2 tahun 20% 

2 – < 3 tahun 40% 

3 – < 4 tahun 60% 

4 - < 5 tahun 80% 

≥ 5 tahun  100% 
 

Masa Leluasa 1. Penanggung memberikan Masa Leluasa (Grace Period) selama 30 (tiga puluh) 
hari terhitung sejak tanggal jatuh tempo pembayaran Premi yang tercantum 
dalam Ringkasan Polis dimana selama Masa Leluasa (Grace Period) tersebut 
Polis masih tetap berlaku. Segala Manfaat Asuransi yang dibayar oleh 
Penanggung dalam Masa Leluasa akan diperhitungkan dengan Premi 
tertunggak dan kewajiban-kewajiban Pemegang Polis (apabila ada) terhadap 
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Penanggung. Ketentuan mengenai Masa Leluasa (Grace Period) hanya 
berlaku untuk pembayaran Premi secara berkala, dan tidak berlaku untuk 
pembayaran Premi secara sekaligus diawal masa pertanggungan asuransi. 

2. Pemberitahuan untuk melakukan pembayaran dan atau penagihan premi, 
jika ada, hanyalah bersifat pelayanan dengan tidak mengurangi atau 
membebaskan Pemegang Polis dari kewajiban untuk membayar Premi 
kepada Penanggung pada waktu yang ditetapkan. Jika karena suatu hal 
penagihan Premi tidak dilakukan tepat pada waktunya oleh Penanggung, 
maka Pemegang Polis tetap berkewajiban untuk membayar Premi tersebut 
kepada Penanggung. 

3. Kelalaian Pemegang Polis dalam membayar Premi pada atau setelah tanggal 
jatuh tempo pembayaran Premi akan menyebabkan terjadinya penunggakan 
pembayaran Premi (bila Nilai tunai tersedia) atau Polis batal. 

Berakhirnya 
Pertanggungan 

1. Berakhirnya Masa Pertanggungan; 
2. Tertanggung meninggal dunia 
3. Pemegang Polis melakukan penebusan Polis (surrender); 
4. Pembayaran Premi tidak dilanjutkan sampai akhir Masa Leluasa (Grace 

Period) oleh sebab apapun, dan Polis belum mempunyai Nilai Tunai; atau 
5. Pada saat berlakunya Pinjaman Polis, Nilai Tunai setelah diperhitungkan 

dengan kewajiban-kewajiban Pemegang Polis terhadap Penanggung 
(apabila ada) menjadi 0 (nol) atau negatif; 

Penambahan / 
Penghentian 
Asuransi Tambahan 
(Rider) 

Penambahan/penghentian rider setelah polis aktif diperkenankan, pada saat 
ulang tahun polis dengan mengajukan permohonan tertulis ke Penanggung. Dan 
berlaku sejak persetujuan yang dimaksud di setujui dan dicatat oleh 
Penanggung. 

Ketentuan 
Automatic 
Premium Loan 
(APL) 

1. Apabila Premi tidak dibayar atau tidak dibayar secara penuh sampai 
berakhirnya Masa Leluasa (Grace Period) oleh sebab apapun, sedangkan 
Polis memiliki Nilai Tunai, 

2. Selama berlangsungnya Pinjaman Premi Otomatis, pertanggungan tetap 
berlaku. 

3. Apabila nilai tunai tidak mencukupi untuk melakukan Pinjaman Premi 
Otomatis maka polis akan lapse.  

4. Apabila Tertanggung meninggal dunia dalam masa berlangsungnya 
Pinjaman Premi Otomatis, maka Uang Pertanggungan yang dibayarkan akan 
dikurangi dengan jumlah Pinjaman Premi Otomatis berikut bunga (jika ada). 

5. Pinjaman Premi Otomatis dikenakan bunga majemuk yang 
besarnya maksimal rata-rata tingkat bunga deposito berjangka Bank 
Pemerintah, tetapi tidak lebih rendah dari tingkat bunga aktuaria.  

6. Penanggung akan menyampaikan pemberitahuan kepada Pemegang polis secara 
tertulis sebelum pinjaman premi otomatis diberlakukan 

7. Jika jumlah pinjaman + bunga telah sama dengan nilai tunai maka polis akan 
berakhir (Lapsed). 

Pinjaman Polis 
(Policy Loan) 

Pemegang Polis diperkenankan melakukan pinjaman atas polis yang dimilikinya, 
dengan syarat: 
1. Maksimum Pinjaman Polis adalah 70 % (tujuh puluh persen) dari dana Nilai 

Tunai yang sudah terbentuk. 
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2. Ringkasan polis untuk polis digital atau Polis asli harus diserahkan kepada 
Penanggung sebagai agunan. 

3. Tidak ada tunggakan Premi. 
4. Pinjaman Polis dikenakan bunga majemuk yang besarnya maksimal rata-rata 

tingkat bunga deposito berjangka Bank Pemerintah, tetapi tidak lebih rendah 
dari tingkat bunga aktuaria. Dan disampaikan secara tertulis kepada Pemegang 
Polis saat Pinjaman Polis diajukan oleh Pemegang Polis. 

5. Pelunasan Pinjaman Polis dilakukan dengan cara sekaligus. 
6. Segala Manfaat Asuransi yang dibayar oleh Penanggung akan 

diperhitungkan dengan semua Pinjaman dan kewajiban lain (apabila ada). 
7. Jika jumlah pinjaman ditambah dengan bunga telah sama dengan nilai tunai 

maka polis akan berakhir (Lapsed) 
Penebusan Polis 
(Surrender) 

1. Pemegang Polis dapat melakukan Penebusan Polis dengan menyerahkan 
polis dan menghentikan perlindungan, dan Pemegang polis akan 
mendapatkan nilai tunai polis yang telah terbentuk (dikurangi biaya 
dan/atau tunggakan-jika ada) dan perlindungan berakhir 

2. Tidak ada Biaya Penebusan Polis. 
3. Polis berhenti berlaku dan semua pertanggungan berdasarkan Polis menjadi 

berakhir sejak disetujuinya permohonan penebusan Polis tersebut. 
Permohonan penebusan Polis yang telah diajukan kepada Penanggung tidak 
dapat ditarik kembali. 

4. Pembayaran akan dilaksanakan oleh Penanggung dalam waktu maksimal 7 
(tujuh) hari kerja setelah permohonan dan dokumen kelengkapan yang 
Penanggung terima lengkap dan benar. 

5. Penebusan polis dapat dilakukan selama masa pertanggungan berlaku. 
6. Menyerahkan berkas-berkas kepada Penanggung berupa : 

a. Ringkasan polis untuk polis digital atau Polis asli; dan 
b. Mengisi Form Penebusan Polis; dan 
c. bukti diri Pemegang Polis. 

Pemulihan Polis 
(Reinstatement) 

Dalam produk ini, Polis yang telah dinyatakan lapse dapat dipulihkan kembali, 
dengan ketentuan: 

- Pemulilhan polis selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak polis 
dinyatakan lapse 

- Mengajukan pemulihan polis dengan mengisi surat konfirmasi 
pemulihan 

- Membayar premi pemulihan, yaitu premi tertunggak beserta bunganya 
secara sekaligus 

- Mengikuti ketentuan dan syarat underwriting yang berlaku pada saat 
pemulihan 

- Jika diperlukan pemeriksaan medis maka biaya pemeriksaan medis akan 
ditanggung oleh pemegang polis 

- Penanggung dapat tidak menyetujui permohonan pemulihan polis atas 
pertimbangan risiko 

Auto-Reinstate dengan ketentuan sebagai berikut: 
o Jika pemulihan sampai dengan 3 (tiga) bulan sejak lapse dan keputusan 

Underwriting standard maka cukup membayar tunggakan premi dan 
polis aktif. 
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o Jika pemulihan dalam kurun waktu kurang dari atau lebih dari 3 (tiga) 
bulan dengan keputusan Underwriting substandard dilakukan seleksi 
Underwriting sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

o Jika pemulihan lebih dari 3 (tiga) bulan maka dilakukan seleksi 
Underwriting sesuai ketentuan yang berlaku. 

Underwriting  Full Underwriting dengan pendekatan Underwriting individu 

 Simplified Issuance option – dengan pendekatan pernyataan Kesehatan 
(health declaration) untuk penutupan Digital dengan maksimal Uang 
Pertanggungan Rp. 100.000.000,- untuk meninggal akibat kecelakaan dan 
Rp. 50.000.000,- untuk meninggal alami 

 Dalam proses underwriting Berlaku akumulasi Uang Pertanggungan atas 
polis yang masih aktif dalam kurun waktu 2 tahun terakhir, untuk polis yang 
dimiliki oleh Tertanggung yang sama di Heksa. 

 

Disclaimer 
1. PT Heksa Solution Insurance dapat menolak permohonan Asuransi Anda apabila tidak memenuhi 

persyaratan dan peraturan yang berlaku 
2. Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini bukan merupakan bagian dari aplikasi pengajuan 

asuransi dan polis 
3. Anda wajib untuk tetap membaca, memahami dan menandatangani aplikasi pengajuan asuransi 

dan polis 
4. Anda harus membaca dengan teliti dan seksama Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini dan 

berhak bertanya  kepada  Tenaga  Pemasar atas semua hal terkait Ringkasan informasi Produk 
dan Layanan ini. 

 

1. Setiap keluhan atau pengaduan yang diajukan oleh Pemegang Polis dapat disampaikan secara 
lisan atau tertulis melalui layanan surat elektronik (e-mail) dengan alamat: 
customerheksa@heksainsurance.co.id, telepon di nomor : (021) 27883999 (hunting), dan/atau 
mengunjungi langsung kantor Penanggung : Satrio Tower, 8th Floor. Jl. Prof.Dr.Satrio Kav. C4, 
Kuningan Timur , Setia Budi, Jakarta Selatan 12950.  

2. Pengaduan lisan yang disampaikan oleh Pemegang Polis akan ditanggapi oleh Penanggung dalam 
waktu paling lama 5 (lima) Hari Kerja terhitung dari tanggal keluhan atau pengaduan lisan 
tersebut disampaikan. Penanggung dapat meminta dokumen tambahan terkait keluhan yang 
disampaikan dengan demikian keluhan atau pengaduan tersebut agar disampaikan oleh 
Pemegang Polis secara tertulis dilengkapi rincian keluhan atau pengaduan dan melampirkan 
dokumen pendukung.  

3. Apabila terdapat keluhan atau pengaduan tertulis yang disampaikan kepada Penanggung akan 
ditanggapi paling lama dalam waktu 20 (dua puluh) hari kerja sejak keluhan atau pengaduan 
tertulis itu diterima secara lengkap. Dalam hal terdapat kondisi tertentu, Penanggung dapat 
memperpanjang jangka waktu dalam waktu 20 (dua puluh) hari kerja berikutnya.  

4. Ketentuan lebih lanjut terkait tata cara pengaduan ini akan mengikuti ketentuan yang 
ditetapkan oleh regulator/Otoritas Jasa Keuangan. 
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PT Heksa Solution Insurance 
Terdaftar dan diawasi oleh  
Otoritas Jasa Keuangan       Tanggal cetak: 01/05/2021 


