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Brosur ini bukan kontrak asuransi. Untuk keterangan yang lebih terperinci mengenai manfaat, biaya dan
 risiko produk asuransi dapat dilihat pada Ringkasan Informasi Mengenai Produk dan/ atau Polis Terkait

Sudah siap bepergian?
Belum lengkap tanpa ASWATA TRAVEL A+

AAswata Travel A+ hadir untuk membuat perjalanan Anda 
menjadi nyaman dan tenang sehingga Anda dapat terlindungi 
dengan bebas dari rasa khawatir. Aswata Travel A+ menawarkan 
perlindungan bagi perjalanan internasional dan domestik 
untuk perjalanan jangka pendek (single-trip coverage), dan 
cakupan tahunan (Annual Coverage) untuk mengakomodir 
perjalanan bisnis maupun liburan anda secara menyeluruh 
sesuai periode asusesuai periode asuransi Anda.

Manfaat Ekstra :

• Penggantian kerugian akibat pembatalan perjalanan 
• Biaya medis di luar negeri akibat sakit dan kecelakaan 
• Evakuasi medis darurat dan repatriasi 
• Perlindungan penuh atas risiko Terorisme 
• Memberikan perlindungan aktivitas wisata air
•• Keterlambatan penerbangan 
• Keterlambatan, kehilangan ataupun kerusakan bagasi 

Aswata Travel A+ bekerjasama dengan Bluedot Assistance akan 
memberikan perlindungan ekstra dengan layanan darurat 24 
jam tersedia di seluruh dunia hanya dengan satu panggilan 
telepon. Pastikan perjalanan Anda dan keluarga terlindungi 
dengan Aswata Travel A+

Beberapa Keuntungan juga bisa anda dapatkan dengan 
memilih ASWATA TRAVEL A+, antara lain :

Bisa digunakan untuk pengajuan Visa Schengen
Klaim Cashless untuk manfaat Medis, Evakuasi dan 
Repatriasi 
36 jaminan untuk kenyamanan perjalanan anda dan 
keluarga 
TipeTipe polis sesuai dengan kebutuhan anda (single Trip 
ataupun Annual)
Bluedot Services Call Centre 24 jam
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