


JAMINAN
Bike (Total Loss Only)/Sepeda (Khusus Kerugian 
Total)
Asuransi yang memberikan manfaat penggantian 
kepada Tertanggung terhadap kehilangan atau 
kerusakan materiil akibat segala kecelakaan yang tidak 
terduga yang mana biaya perbaikan / penggantian / 
pemulihannya mencapai atau melebihi 75% dari Nilai 
Pertanggungan yang disebutkan, termasuk kerugian 
yang diakibatkan alat angkut yang digunakan untuk 
membawa sepeda milik Tertanggung hilang dalam 
kurun waktu 30 (tiga puluh) hari atau akibat dari 
pencurian yang didahului, disertai, atau diikuti dengan 
tindak kekerasan.

Third Party Liability / Tanggung Jawab Hukum Pihak 
Ketiga
Asuransi yang memberikan manfaat penggantian 
kepada Tertanggung terhadap semua jumlah yang 
menjadi tanggung jawab hukum Tertanggung 
sehubungan dengan Cedera Badan dan/atau 
Kerusakan Harta Benda yang diderita oleh Pihak 
Ketiga, dalam wilayah Pertanggungan, sebagai akibat 
dari peristiwa tabrakan, benturan, terbalik, tergelincir, 
atau terperosok pada sepeda yang dijamin saat sepeda 
tersebut sedang dikendarai oleh Tertanggung.

Personal Accident - Death Benefit Due To Accident / 
Kecelakaan Diri - Jaminan Kematian Akibat 
Kecelakaan
Asuransi yang memberikan manfaat Santunan 
kematian Jika Tertanggung mengalami suatu 
Kecelakaan dan sebagai konsekuensi langsung 
mengalami kematian dalam waktu 3 (tiga) bulan 
berturut-turut sejak tanggal Kecelakaan tersebut.

Personal Accident - Medical Expense Due To 
Accident / Kecelakaan Diri - Biaya Pengobatan 
Akibat Kecelakaan
Asuransi yang memberikan manfaat Penggantian atas 
b iaya  perawatan dan/atau pengobatan j ika 

Tertanggung mengalami suatu Kecelakaan, dan 
sebagai konsekuensinya harus menjalani perawatan 
dan/atau pengobatan di rumah sakit yang dilakukan 
dalam usaha untuk penyembuhan atau pemulihan 
cidera yang diderita Tertanggung.

SYARAT DAN KETENTUAN
Informasi wajib pada saat penutupan:
- Jenis / Tipe Sepeda
- Merek Sepeda (tanpa ada batasan Merek*)
- Model Sepeda
- Tahun Pembelian (maksimal berusia 2 tahun)
- Nomor Serial / Rangka Sepeda
- Harga beli sepeda (tidak termasuk komponen atau 

perlengkapan tambahan) (tanpa ada batasan Nilai 
pertanggungan*)

- Nama (jenis, merek, dan model) termasuk harga 
komponen atau perlengkapan tambahan untuk 
sepeda (optional) (tanpa ada batasan Nilai 
pertanggungan*)

- Foto Sepeda beserta dokumen bukti pembelian
- Informasi Tertanggung
- Foto Kartu Identitas Tertanggung
- Periode Pertanggungan (pilihan 3 bulan, 6 bulan, 1 

tahun)
*Syarat & Ketentuan Berlaku

PENGECULIAN
Penanggung tidak bertanggung jawab atas:
1.  Kehilangan atau kerusakan yang disebabkan oleh 

tindakan disengaja
2. Kehilangan atau kerusakan yang disebabkan oleh 

kondisi keausan, karat, jamur, penurunan kondisi, 
perubahan warna, atau sebab-sebab serupa lainnya

3. Kehilangan atau kerusakan yang diakibatkan oleh 
cacat atau kesalahan desain

4. Kehilangan atau kerusakan yang disebabkan oleh 
kecelakaan yang dapat dikaitkan dengan sifat  
radioaktif, mudah meledak, dan berbahaya dari 
material nuklir

5. Kehilangan atau kerusakan yang diakibatkan oleh 
p e n y i t a a n ,  p e r m i n t a a n  p e n g u a s a a n , 
penghancuran atau pembuangan oleh otoritas 
publik mana pun

6.  Kehilangan atau kerusakan yang secara langsung 
maupun tidak langsung disebabkan oleh pencurian 
atau percobaan pencurian kecuali terdapat bukti 
adanya tindakan kekerasan atau paksaan masuk

7.  Kehilangan atau kerusakan yang secara langsung 
maupun tidak langsung disebabkan oleh pencurian 
harta benda yang ditinggalkan ditransportasi 
umum, tempat umum, atau tempat yang dapat 
diakses secara bebas oleh publik pada saat 
pencurian. Kecuali apabila sepeda yang sedang 
diparkir telah dilindungi dengan rantai dan gembok 
sepeda, dan berada di area parkir khusus sepeda 
yang diawasi dan dikelola oleh pengelola resmi 
gedung/area

8.  Dan lainnya yang diatur dalam wording polis 
Asuransi Sepeda

INFORMASI KLAIM
Memberitahuan tentang sifat dan tingkat kerugian, 
kehancuran, atau kerusakan kepada Aswata sesegera 
mungkin namun tidak lebih dari 14 (empat belas) hari 
sejak kejadian.
Dalam hal klaim disetujui, Aswata akan melakukan 
pembayaran ganti rugi atas kerugian yang telah 
disetujui dalam waktu 14 (Empat Belas) hari.

PERNYATAAN
1. Produk yang dipasarkan adalah Produk Asuransi.
2. Produk Asuransi Sepeda terdapat Syarat dan 

ketentuan yang dapat dilihat pada brosur, polis, 
website www.aswata.co.id, Call Center Aswata di 
1500 298 atau dapat menghubungi kantor 
pemasaran Aswata.

Brosur ini bukan kontrak asuransi. Untuk keterangan yang lebih terperinci, harap mengacu pada polis Asuransi dari Aswata yang berisi suku premi, syarat dan kondisi polis

ASURANSI SEPEDA
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