Sangkalan: Versi ini adalah terjemahan dokumen asli dalam bahasa Inggris. Dokumen ini hanya untuk keperluan
informasi, dan tidak dimaksudkan sebagai kontrak asuransi. Jika terdapat perbedaan, yang berlaku adalah versi
bahasa Inggris asli. Meskipun upaya yang wajar dilakukan untuk menyediakan terjemahan yang akurat, beberapa
bagian mungkin salah. Siapa pun yang mengandalkan versi terjemahan ini harus menanggung risikonya sendiri.
Income tidak bertanggung jawab atas kesalahan, penghilangan, atau ambiguitas dalam terjemahan, dan tidak
akan bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan karena mengandalkan versi terjemahan ini.

Free 30-day Dash Protect
Ketentuan Polis
Polis
Dokumen ini menjabarkan ketentuan pertanggungan kelompok yang disediakan oleh NTUC Income Insurance Cooperative Ltd (‘kami’) berdasarkan polis untuk manfaat pelanggan SingCash Pte Ltd’s (‘pemegang polis’) tertentu
(‘Anda’).
Dengan imbalan pembayaran premi oleh pemegang polis kepada kami, pemegang polis setuju bahwa manfaat
berdasarkan polis kelompok ini:
- diberikan secara gratis kepada pelanggan tertentu (‘Anda’) yang dinominasikan oleh pemegang polis;
- dapat diubah atau dihentikan setelah keputusan bersama oleh pemegang polis dan kami; dan
- tersedia berdasarkan ketentuan cakupan kami, sebagaimana direproduksi di bawah ini.

Anda dapat membuat klaim sendiri kepada kami dengan syarat, ketentuan, dan pengecualian yang relevan
sebagaimana diatur dalam polis ini. Kami akan membayar Anda atau perwakilan hukum Anda.
Pernyataan, informasi, atau keterangan apa pun oleh Anda atau pemegang polis atas nama Anda, termasuk
pernyataan yang dibuat melalui telepon, atau melalui faks, email, atau internet pada saat pengajuan permohonan,
akan menjadi dasar kontrak.
Konfirmasi pendaftaran dan endorsemen lebih lanjut merupakan bagian dari polis ini.

Apa yang tercakup dalam polis Anda
Pertanggungan Anda berdasarkan polis ini akan melindungi Anda secara finansial dari peristiwa yang dijelaskan
dalam polis ini yang terjadi selama masa asuransi.
Apakah kami akan membayar dan jumlah yang kami bayarkan tergantung pada syarat, ketentuan, dan pengecualian
polis ini; termasuk batas manfaat maksimum program sebagaimana tercantum dalam tabel pertanggungan di
bawah ini.
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Tabel pertanggungan
Manfaat
Bagian 1
Bagian 2

Kematian karena kecelakaan
Cacat permanen

Manfaat maksimum
(S$) per tertanggung
$5,000
$5,000

Pemenuhan Syarat
Pertanggungan berdasarkan polis ini hanya tersedia untuk Anda jika:
- Anda adalah warga Singapura, penduduk tetap Singapura; atau seorang individu yang memiliki dokumen
identifikasi Singapura yang berlaku seperti Employment Pass, Izin Kerja, Pass Kunjungan Jangka Panjang, atau
Student Pass;
- Anda berusia antara 16 hingga 85 tahun;
- permohonan Anda untuk pertanggungan berdasarkan polis ini telah disetujui oleh kami dan pemegang polis;
dan
- premi untuk pertanggungan Anda berdasarkan polis ini telah dibayar seluruhnya oleh pemegang polis.

Definisi
Tindakan terorisme berarti tindakan (yang mungkin termasuk menggunakan atau mengancamkan pemaksaan atau
kekerasan) oleh orang atau kelompok mana pun, yang dilakukan untuk tujuan politik, agama, ideologi atau
sejenisnya, dengan maksud memengaruhi pemerintah atau menakut-nakuti suatu golongan masyarakat.
Perampokan atau tindakan kriminal lainnya yang dilakukan terutama untuk keuntungan pribadi dan tindakan yang
timbul terutama karena hubungan pribadi tidak akan dianggap sebagai tindakan terorisme. Tindakan terorisme
juga mencakup tindakan yang dinyatakan oleh pemerintah terkait sebagai tindakan terorisme. Menggunakan bahan
nuklir, kimia, atau biologi atau senjata sebagai alat pemaksaan atau kekerasan juga akan dianggap sebagai tindakan
terorisme.
Kecelakaan atau tidak sengaja berarti peristiwa tiba-tiba, keras, tidak terduga, dan eksternal yang terjadi selama
masa asuransi dan yang harus menjadi satu-satunya penyebab cedera.
Usia berarti usia Anda saat ini pada tanggal mulai masa asuransi.
Endorsemen berarti perubahan yang sah pada polis ini atau pertanggungan berdasarkan polis ini.
Konfirmasi pendaftaran berarti SMS yang dikirim ke nomor ponsel Anda yang terdaftar yang membuktikan bahwa
Anda dilindungi oleh polis ini, yang mencantumkan antara lain, masa asuransi dan tanggal mulai.
Anggota keluarga berarti suami atau istri, anak, orang tua, saudara kandung, mertua, ipar laki-laki, ipar perempuan,
kakek nenek, kakek nenek mertua, menantu perempuan, menantu laki-laki, atau cucu Anda.
Negara asal berarti negara kebangsaan Anda.
Cedera berarti kerusakan atau bahaya yang ditimbulkan pada tubuh Anda selama masa asuransi dan yang hanya
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disebabkan oleh kecelakaan, dan tidak ada penyebab atau kondisi lain.
Kehilangan berarti kehilangan penggunaan secara permanen dan total atau kehilangan karena bagian tubuh yang
terpotong atau robek (seperti yang tercantum dalam skala tabel kompensasi), seperti yang dikonfirmasi oleh praktisi
medis kami.
Kehilangan pendengaran berarti kehilangan pendengaran secara permanen dan total, sebagaimana dikonfirmasi
oleh praktisi medis kami.
Kehilangan anggota tubuh berarti kehilangan, atau kehilangan penggunaan secara permanen dan total, tangan
pada atau di atas pergelangan tangan atau kaki pada atau di atas pergelangan kaki. Kehilangan ini harus dikonfirmasi
oleh praktisi medis kami.
Kehilangan penglihatan berarti kehilangan penggunaan mata secara total dan permanen yang berarti Anda benarbenar buta mata yang tidak dapat disembuhkan baik dengan operasi atau pengobatan lain. Kehilangan ini harus
dikonfirmasi oleh praktisi medis kami.
Kehilangan kemampuan bicara berarti kehilangan kemampuan berbicara secara permanen dan total dan yang tidak
dapat disembuhkan baik dengan operasi atau pengobatan lain, seperti yang dikonfirmasi oleh praktisi medis kami.
Praktisi medis berarti orang yang terdaftar dan memenuhi syarat secara hukum sebagai dokter dengan gelar
kedokteran dalam ilmu kedokteran Barat dan disahkan oleh otoritas lisensi medis Singapura untuk memberikan
layanan medis atau bedah dalam lingkup lisensi dan pelatihan mereka. Praktisi medis tidak boleh Anda, anggota
keluarga, pasangan, mitra bisnis, atasan, karyawan, atau agen Anda.
Masa asuransi berarti periode pertanggungan 30 hari berdasarkan polis ini sejak tanggal mulai seperti yang
ditunjukkan dalam konfirmasi pendaftaran kepada Anda.
Permanen berarti telah berlangsung 12 bulan berturut-turut dan saat berakhirnya periode tersebut, melampaui
harapan perbaikan.
Cacat atau disabilitas permanen berarti mengalami salah satu item cacat yang tercantum dalam skala tabel
kompensasi di Bagian 2 tentang Manfaat dalam polis ini, dan yang disebabkan oleh kecelakaan saja, selama:
kecacatan berlangsung selama 12 bulan berturut-turut sejak tanggal kecelakaan; dan
praktisi medis kami mengonfirmasi bahwa cacat tersebut tidak akan membaik setelah 12 bulan.
Cacat total permanen berarti kecacatan total yang disebabkan oleh kecelakaan. Cacat total tersebut berlangsung
selama 12 bulan berturut-turut sejak tanggal kecelakaan dan praktisi medis kami mengonfirmasi bahwa cacat
tersebut tidak akan membaik setelah 12 bulan dan, mana yang berlaku:
membuat Anda berhenti bekerja dalam pekerjaan apa pun yang memiliki gaji atau upah, atau membuat Anda
berhenti melakukan bisnis apa pun selama sisa hidup Anda; atau
menyebabkan Anda terbaring di tempat tidur selamanya di mana Anda secara permanen terkurung di tempat
tidur Anda karena cedera Anda; atau
menyebabkan Anda lumpuh total di mana Anda benar-benar tidak dapat menggerakkan tangan dan kaki Anda.
Polis berarti dokumen ini dengan dokumen yang dikeluarkan untuk pemegang polis, termasuk endorsemen yang
telah kami terbitkan, dan konfirmasi pendaftaran.
Pemegang polis berarti SingCash Pte Ltd.
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Kondisi medis yang sudah ada sebelumnya berarti cedera atau sakit, termasuk komplikasi yang mungkin timbul:
yang Anda ketahui atau seharusnya Anda ketahui; berdasarkan gejala yang ada sebelum dimulainya masa
asuransi;
di mana Anda menerima diagnosis, konsultasi, perawatan medis, atau obat yang diresepkan dalam waktu 12
bulan sebelum dimulainya masa asuransi; atau
di mana Anda telah diminta untuk mendapatkan perawatan medis atau saran medis oleh praktisi medis dalam
waktu 12 bulan sebelum dimulainya polis.
Sakit berarti kesehatan fisik yang memburuk selama masa asuransi dan tidak disebabkan oleh kecelakaan, di mana
Anda memerlukan perawatan dari praktisi medis.
Tanggal mulai berarti tanggal dimulainya pertanggungan Anda berdasarkan polis ini seperti yang ditunjukkan dalam
konfirmasi pendaftaran.
Tabel pertanggungan berarti tabel yang menunjukkan daftar manfaat yang akan kamibayarkan untuk setiap
manfaat saat polis ini berlaku. Pertanggungan ini tergantung pada syarat, ketentuan, batasan, pengecualian, dan
kualifikasi polis ini.
Kami (we, our, us) dan Income berarti NTUC Income Insurance Co-operative Limited.
Anda (you, your, dan yours) berarti individu yang dicalonkan oleh pemegang polis untuk dicakup dalam polis ini dan
yang memenuhi persyaratan kelayakan sebagaimana dinyatakan dalam polis ini.
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Manfaat
Section 1 – Kematian karena kecelakaan
Kapan kami akan membayar
Apa yang kami bayar
A Jika Anda terlibat dalam 1 Kami akan membayar batas
kecelakaan dan hanya karena
maksimum
seperti
yang
kecelakaan
ini,
Anda
ditunjukkan
pada
tabel
meninggal dalam waktu 30 hari
pertanggungan.
sejak tanggal kecelakaan.
2 Klaim hanya dapat dibuat
berdasarkan bagian 1 atau 2
untuk peristiwa yang sama
tetapi
tidak
berdasarkan
keduanya.
3

Section 2 – Cacat permanen
Kapan kami akan membayar
A Jika Anda terlibat dalam
kecelakaan dan hanya karena
kecelakaan
ini,
Anda
mengalami cacat permanen
dalam waktu 30 hari sejak
tanggal kecelakaan.

1

Kematian yang disebabkan
secara langsung atau tidak
langsung oleh penyakit dan
bukan
karena
cedera.
Misalnya, kami tidak akan
membayar klaim jika Anda
meninggal karena serangan
jantung.

2

Kematian yang disebabkan
secara langsung atau tidak
langsung oleh cacat fisik yang
ada sebelum dimulainya masa
asuransi.

Kami
akan
mengurangi
kompensasi atas kematian
karena kecelakaan dengan
pembayaran yang telah kami
lakukan untuk cacat permanen
yang Anda alami berdasarkan
skala kompensasi dalam masa
asuransi.

Apa yang kami bayar
1 Kami
akan
membayar
berdasarkan
skala
tabel
kompensasi di bawah ini, hingga
batas maksimum seperti yang
ditunjukkan
pada
tabel
pertanggungan.
2

Apa yang tidak kami bayar
Selain pengecualian umum yang
tercantum dalam bagian 3
mengenai persyaratan umum,
kami juga tidak akan membayar
sebab-sebab berikut, atau jika
kerugian
atau
pertanggungjawaban
secara
langsung atau tidak langsung
disebabkan oleh hal berikut.

Klaim hanya dapat dibuat
berdasarkan bagian 1 atau 2
untuk peristiwa yang sama
tetapi
tidak
berdasarkan
keduanya.

Apa yang tidak kami bayar
Selain pengecualian umum yang
tercantum dalam bagian 3
mengenai persyaratan umum,
kami juga tidak akan membayar
sebab-sebab berikut, atau jika
kerugian
atau
pertanggungjawaban
secara
langsung atau tidak langsung
disebabkan oleh hal berikut.
1

Cacat
permanen
yang
disebabkan secara langsung
atau tidak langsung oleh
penyakit dan bukan karena
cedera. Misalnya, kami tidak
akan membayar klaim jika
Anda
mengalami
cacat
permanen setelah menderita
strok.
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2

Cacat
permanen
yang
disebabkan secara langsung
atau tidak langsung oleh cacat
fisik yang ada sebelum
dimulainya polis.

3

Kompensasi tambahan untuk
item tertentu yang merupakan
bagian dari item yang lebih
besar yang harus dibayar
berdasarkan masa asuransi ini.
Misalnya, jika pembayaran
dilakukan untuk kehilangan
anggota tubuh bagian atas,
kami tidak akan membayar lagi
untuk kehilangan jari atau ibu
jari.

Skala tabel kompensasi

Item

Deskripsi cacat

Persentase uang
pertanggungan
sebagaimana ditunjukkan
dalam tabel pertanggungan
100%

a.

Cacat total permanen

b.

Kehilangan penglihatan kedua mata

100%

c.
d.
e.
f.

Kehilangan dua bagian tubuh
Kehilangan penglihatan satu mata, kecuali persepsi cahaya

100%
50%
50%

g.

Kehilangan satu bagian tubuh
Kehilangan kemampuan berbicara

50%
50%
50%

Kehilangan pendengaran kedua telinga
Kehilangan empat jari dan ibu jari di satu tangan
Luka Bakar Derajat Tiga
i.
Kepala - Kerusakan sebagai persentase total area permukaan
tubuh
sama dengan atau lebih dari 8%;
100%
sama dengan atau lebih dari 5% tetapi kurang dari 8%;
75%
atau
sama dengan atau lebih dari 2% tetapi kurang dari 5%
50%
j.
Tubuh - Kerusakan sebagai persentase total area permukaan
tubuh
sama dengan atau lebih dari 20%
100%
sama dengan atau lebih dari 15% tetapi kurang dari 20%
75%
sama dengan atau lebih dari 10% tetapi kurang dari 15%
50%
Kami tidak akan membayar kompensasi apa pun jika cacat tidak tercantum dalam skala tabel kompensasi.
Total seluruh persentase uang pertanggungan yang harus dibayar berdasarkan bagian ini tidak akan lebih dari
100%.
h.
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Persyaratan Umum
1. Lingkup geografis
Polis ini melindungi Anda di dalam dan di luar Singapura; kecuali ketika Anda berada di negara asal Anda selama
periode yang melebihi tiga puluh hari kapan pun.

2. Perpanjangan Manfaat
a. Paparan
Jika Anda mengalami cedera atau meninggal karena Anda terkena unsur-unsur alami karena kecelakaan, kami akan
membayar hingga batas yang ditunjukkan pada bagian yang relevan di tabel pertanggungan.
b. Mati lemas karena asap, uap beracun, gas, atau tenggelam
Jika Anda mengalami cedera atau meninggal karena tidak sengaja menghirup asap, uap beracun, gas, atau
tenggelam selama masa asuransi, kami akan membayar hingga batas yang dijelaskan dalam bagian yang relevan
seperti yang ditunjukkan pada tabel pertanggungan. Perpanjangan ini hanya berlaku jika peristiwa tidak timbul
karena tindakan sengaja Anda.

3. Pengecualian Umum
Polis ini tidak mencakup klaim atas kehilangan atau pertanggungjawaban yang secara langsung atau tidak langsung
disebabkan oleh atau ditimbulkan dari hal berikut.
a
b

c
d
e
f
g
h
i
j

k

Peristiwa yang diketahui.
Anda yang dengan sengaja melukai diri Anda sendiri, melakukan bunuh diri, atau mencoba bunuh diri baik pada
saat waras maupun gila, tindakan kriminal Anda, serangan terprovokasi, tindakan yang disengaja atau
menyebabkan diri Anda dalam bahaya (kecuali Anda berusaha menyelamatkan hidup seseorang).
Efek atau pengaruh alkohol atau narkoba.
Kehamilan, persalinan, aborsi, keguguran, atau semua komplikasi atau kematian yang terjadi karena kondisi ini,
Masalah mental atau penyakit jiwa.
Infeksi menular seksual, human immunodeficiency virus (HIV), atau penyakit terkait HIV termasuk acquired
immunity deficiency syndrome (AIDS) atau turunan mutan atau variasinya apa pun penyebabnya.
Kondisi medis yang sudah ada sebelumnya atau masalah fisik yang ada sebelum tanggal mulai.
Anda yang berpartisipasi dalam aktivitas penerbangan atau aktivitas udara lainnya kecuali sebagai penumpang
yang membayar ongkos dalam pesawat pengangkut penumpang yang berlisensi.
Anda yang mengikuti pertandingan kecepatan atau balap jenis apa pun (selain berjalan kaki).
Anda yang mengikuti aktivitas atau olahraga berbahaya termasuk jelajah gua, jelajah lubang, panjat tebing
(kecuali pada dinding buatan manusia) atau pendakian gunung yang melibatkan penggunaan tali, aktivitas
bawah air yang melibatkan alat bantu pernapasan bawah air, selam langit, selam tebing, terjun lenting, BASE
(building, antenna, span, earth) jumping, paralayang, layang gantung, terjun payung, arung jeram, perahu naga,
berburu, menunggang kuda, pertunjukan polo, melompat, bersepeda gunung kecuali kami menyatakan setuju
secara tertulis, tetapi tidak termasuk aktivitas berikut yang dilakukan untuk tujuan rekreasi di bawah
pengawasan pemandu atau instruktur berlisensi: balon udara panas, olahraga es atau musim dingin, hiking atau
trekking jika dilakukan di luar Singapura.
Konsekuensi dari tindakan terorisme, perang, revolusi, atau peristiwa serupa lainnya.
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l
Radioaktivitas atau kerusakan dari bahan bakar, bahan, atau limbah nuklir.
m Anda yang gagal melakukan upaya yang wajar untuk menghindari cedera atau meminimalkan klaim berdasarkan
polis ini.
n Anda yang mengikuti pelayanan atau pelatihan angkatan laut, militer, atau angkatan udara atau berpartisipasi
dalam operasi ofensif yang direncanakan atau dilaksanakan oleh otoritas sipil atau militer.
Jika kami menolak untuk membayar klaim sebagai akibat dari pengecualian yang tercantum di atas dan Anda tidak
setuju dengan keputusan kami, Anda bertanggung jawab untuk membuktikan bahwa kami bertanggung jawab
secara hukum atas klaim tersebut. Jika ada bagian dari pengecualian yang diketahui tidak valid atau kami tidak dapat
memberlakukannya, bagian tersebut tidak akan memengaruhi pengecualian lainnya.

4. Jaminan pembayaran premi
Premi yang jatuh tempo untuk pertanggungan Anda berdasarkan polis ini harus dibayarkan oleh pemegang polis
dan benar-benar diterima seluruhnya oleh kami dalam waktu 60 hari sejak tanggal mulai pertanggungan Anda.
Jika premi yang jatuh tempo tidak dibayarkan dan benar-benar diterima seluruhnya oleh kami dalam jangka waktu
60 hari yang disebutkan di atas, maka pertanggungan Anda berdasarkan polis ini dapat diakhiri setelah berakhirnya
periode 60 hari sejak tanggal mulai pertanggungan Anda.

5. Membayar manfaat
Kami hanya akan membayar manfaat yang tercantum dalam polis ini hanya jika:
a pemegang polis telah memenuhi persyaratan umum 4; dan
b Anda telah memberi kami bukti klaim yang memuaskan sebagaimana dijelaskan dalam persyaratan umum 12.
Kami akan membayar semua manfaat yang ditunjukkan dalam tabel pertanggungan kepada Anda kecuali Anda
meninggal seperti yang dijelaskan dalam Section 1 – Kematian karena kecelakaan, dalam hal ini kami akan
membayar manfaat tersebut kepada perwakilan hukum Anda.
Ketika kami membayar manfaat sebagaimana dijelaskan di atas, kami tidak akan memiliki tanggung jawab hukum
lebih lanjut kepada Anda berdasarkan polis ini untuk klaim.

6. Pengungkapan keliru
Kami akan menganggap pertanggungan Anda berdasarkan polis ini tidak berlaku jika Anda atau pemegang polis,
atas nama Anda, menyembunyikan atau salah mengungkapkan informasi yang dapat memengaruhi keputusan kami
untuk menerima pertanggungan Anda berdasarkan polis ini.

7. Kecurangan
Anda tidak boleh bertindak dengan cara curang. Kami akan mengambil tindakan yang ditunjukkan di bawah ini jika
Anda, atau siapa pun yang bertindak untuk Anda:
a
b

membuat klaim berdasarkan polis ini yang diketahui klaim tersebut palsu atau dilebih-lebihkan dengan cara apa
pun;
membuat pernyataan untuk mendukung klaim yang diketahui pernyataan tersebut palsu dengan cara apa pun;
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c
d

mengirimi kami dokumen untuk mendukung klaim yang diketahui dokumen tersebut palsu atau tidak sah
dengan cara apa pun; atau
membuat klaim atas kehilangan atau kerusakan yang disebabkan oleh tindakan sengaja Anda atau dengan
sepengetahuan Anda.

Kami:
a
b

tidak akan membayar klaim tersebut;
tidak akan membayar klaim lain yang telah atau akan dibuat berdasarkan polis ini sehubungan dengan Anda;

c
d

menyatakan pertanggungan Anda berdasarkan polis ini sebagai tidak berlaku;
memperoleh kembali dari Anda jumlah klaim yang telah kami bayarkan kepada Anda atau perwakilan hukum
Anda berdasarkan polis ini;

e
f
g

tidak akan mengembalikan uang premi kepada pemegang polis untuk pertanggungan Anda;
tidak akan mengizinkan Anda untuk membeli polis lain dari kami; atau
melaporkan Anda ke polisi.

8. Perawatan yang Wajar
Anda harus melakukan semua tindakan pencegahan yang wajar untuk menghindari kecelakaan dan cedera, dan
mengambil semua langkah praktis untuk meminimalkan klaim.

9. Pertanggungan rangkap
Jika Anda memiliki lebih dari satu pertanggungan berdasarkan polis ini, kami akan membayar manfaat berdasarkan
maksimum 2 (dua) pertanggungan untuk kecelakaan yang sama yang Anda alami.

10. Mengambil alih hak Anda
Kami dapat mengambil alih hak apa pun untuk mengupayakan atau menyelesaikan klaim apa pun dan untuk
mengambil tindakan atas nama Anda untuk menegakkan hak Anda atau kami terhadap orang lain.

11. Ketentuan klaim
Anda harus memberi tahu kami sesegera mungkin, dan dalam situasi apa pun dalam waktu 30 hari tentang peristiwa
apa pun yang dapat mengakibatkan timbulnya klaim berdasarkan polis ini. Kami berhak menolak klaim Anda dan
kami tidak akan bertanggung jawab untuk membayar klaim jika Anda memberi tahu kami setelah 30 hari sejak
tanggal peristiwa tersebut.
Kami akan membayar semua klaim dalam Dolar Singapura.

12. Apa yang harus disediakan saat mengirim klaim kepada kami
Anda atau perwakilan hukum Anda harus memberikan semua informasi, laporan, faktur dan tanda terima asli, bukti,
sertifikat medis, dokumen (seperti terjemahan dokumen berbahasa asing ke dalam bahasa Inggris), yang ditegaskan
dengan sumpah jika perlu, yang mungkin kami perlukan sebelum kami memperkirakan klaim.
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13. Pembatalan dan perubahan
a

Kami dapat membatalkan pertanggungan Anda berdasarkan polis ini dengan memberikan pemberitahuan tujuh
hari kepada pemegang polis, baik alamat surat, alamat email, atau nomor kontak. Pemberitahuan pembatalan
dianggap diterima pada hari yang sama jika kami memberikan pemberitahuan secara langsung, melalui surat,
faks, atau email. Untuk menghindari keraguan, kami tidak wajib memberi tahu Anda tentang pembatalan.

b

Pemegang polis dapat membatalkan pertanggungan Anda berdasarkan polis ini dengan mengirim
pemberitahuan kepada kami. Tanggal pembatalan tergantung pada kapan kami menerima pemberitahuan
pembatalan dari pemegang polis.

c

Anda dapat membatalkan pertanggungan Anda berdasarkan polis ini dengan mengirim pemberitahuan kepada
kami. Tanggal pembatalan tergantung pada kapan kami menerima pemberitahuan pembatalan dari Anda.

d

Kami atau pemegang polis dapat membatalkan polis ini dengan memberi pihak lain pemberitahuan tertulis
minimal 3 bulan sebelumnya. Jika tanggal pembatalan polis adalah sebelum akhir masa asuransi Anda,
pertanggungan Anda akan berakhir pada tanggal berakhirnya pertanggungan asuransi.

e

Kami dapat mengubah polis dengan persetujuan pemegang polis. Jika perubahan dilakukan selama masa
asuransi Anda, perubahan tersebut tidak akan memengaruhi pertanggungan Anda saat ini.

14. Mengakhiri asuransi
Asuransi Anda akan segera berakhir apabila:
a kami membatalkan pertanggungan Anda atau polis ini berdasarkan persyaratan umum 4, 6, 7, atau 13;
b kami telah membayar 100% uang pertanggungan berdasarkan Section 1 – Kematian karena kecelakaan atau
lebih dari 50% Section 2 – Cacat permanen; atau
c Anda tidak lagi memenuhi persyaratan kelayakan kecuali kami telah menyetujui secara tertulis untuk
melanjutkan pertanggungan.
Apabila polis berakhir berdasarkan ketentuan (a) atau (b) di atas, Anda tidak akan memenuhi syarat untuk polis
yang menawarkan manfaat yang sama atau serupa dari kami.
Polis akan segera berakhir apabila pemegang polis tidak lagi memenuhi persyaratan yang ditetapkan untuk
pembelian polis ini kecuali kami telah menyetujui secara tertulis untuk menyediakan pertanggungan.

15. Mengecualikan hak pihak ketiga
Seseorang atau perusahaan yang tidak dilindungi oleh polis ini tidak memiliki hak berdasarkan Undang-Undang
Kontrak (Hak Pihak Ketiga) (Bab 53B) untuk memberlakukan polis ini.

16. Mata uang dan bunga
Semua jumlah dolar yang ditunjukkan dalam polis dan tabel pertanggungan adalah dalam dolar Singapura (S$). Kami
tidak akan menambahkan bunga pada jumlah yang kami bayarkan berdasarkan polis ini.
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17. Individu yang dilarang
Jika Anda atau individu yang relevan diketahui sebagai individu yang dilarang:
•
kami berhak untuk menolak aplikasi Anda; dan
•
jika ada polis yang diterbitkan, kami berhak untuk mengakhiri polis, tidak membayarkan manfaat apa pun,
atau tidak mengizinkan transaksi apa pun dilakukan berdasarkan polis tersebut. Kami tidak
akan mengembalikan premi yang tidak digunakan ketika polis diakhiri.
Keputusan kami dalam segala hal yang terkait di atas bersifat final.
Pemegang polis atau Anda harus segera memberi tahu kami bila ada perubahan identitas, status, atau dokumen
identitas dari individu yang relevan.
Untuk tujuan dari ketentuan umum 17 ini, kata-kata berikut yang dicetak dalam huruf tebal memiliki arti
sebagaimana yang ditetapkan di bawah ini:
Individu yang dilarang merupakan individu atau entitas yang, atau yang terkait dengan suatu individu atau entitas:
•
yang tunduk pada undang-undang, peraturan, atau sanksi yang ditetapkan oleh otoritas antar-pemerintah,
pemerintah, regulatori atau penegak hukum di negara mana pun, yang akan melarang atau membatasi
kami untuk menyediakan layanan asuransi atau melakukan transaksi apa pun berdasarkan polis ini, atau
•

yang terlibat dalam kegiatan teroris atau ilegal atau dimasukkan ke dalam daftar sanksi atau yang menerima
perintah pembekuan.

Terkait mencakup hubungan seperti orangtua, orangtua tiri, anak, anak tiri, anak angkat, pasangan, saudara
kandung, saudara tiri, saudara angkat, mertua, menantu, saudara ipar, sepupu, paman, bibi, kakek-nenek,
keponakan, keponakan, cucu, karyawan, pemberi kerja, rekanan, perusahaan induk, anak perusahaan, dan
pemegang saham.
Individu yang relevan mencakup individu dan entitas seperti pemegang polis, individu yang diasuransikan, wali
amanat, penyelesai, penerima, penerima hak, calon penerima, penerima pembayaran, penerima hipotek, pemberi
dana dari aplikasi/polis, dan terkait dengan suatu entitas, direktur, mitra, manajer, individu yang memiliki otoritas
eksekutif, penanda tangan yang berwenang, pemegang saham, atau pemilik manfaat.

18. Peraturan pemerintah
Hukum Singapura akan berlaku untuk polis ini.

19. Menangani perselisihan
Jika Anda tidak puas dengan keputusan akhir kami tentang klaim Anda, Anda dapat merujuk kasus ini ke Financial
Industry Disputes Resolution Centre Ltd (FIDReC), lembaga independen dan tidak memihak yang berspesialisasi
dalam menyelesaikan perselisihan antara lembaga keuangan dan konsumen. Alamat situs web mereka adalah:
www.fidrec.com.sg
Jika terdapat perbedaan yang timbul antara pemegang polis dan kami mengenai ketentuan polis ini, maka akan
dirujuk ke arbitrase sesuai dengan Undang-Undang Arbitrase (Bab 10) yang berlaku di Republik Singapura dan
perolehan penghargaan oleh pemegang polis akan menjadi persyaratan yang mendahului segala tanggung jawab
kepada kami berdasarkan polis ini.
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Prosedur umpan balik
Informasi di bawah ini tidak mengikat secara hukum dan hanya untuk informasi Anda.
Menyuarakan pendapat Anda
Kami berkomitmen untuk memberi Anda tingkat pelayanan dan layanan pelanggan yang istimewa.
Kami menyadari bahwa beberapa hal bisa salah dan mungkin ada saat-saat ketika Anda merasa bahwa kami
belum bisa memberikan layanan yang Anda harapkan. Ketika hal ini terjadi, kami ingin mendengarnya sehingga
kami dapat mencoba memperbaikinya.
Silakan kirim umpan balik Anda ke: www.income.com.sg/enquiry.

Janji kami kepada Anda
Kami akan:
 segera menerima keluhan Anda;
 menyelidiki dengan cepat dan menyeluruh;
 terus memberi tahu Anda tentang perkembangan kami; dan
 melakukan segala hal yang bisa dilakukan untuk menangani keluhan Anda.

Skema Perlindungan Pemilik Polis
Polis ini dilindungi oleh Skema Perlindungan Pemilik Polis yang dikelola oleh Singapore Deposit Insurance
Corporation (SDIC). Cakupan untuk polis Anda bersifat otomatis dan Anda tidak perlu melakukan tindakan lebih
lanjut. Untuk informasi selengkapnya tentang jenis manfaat yang tercakup dalam skema ini serta batasan
cakupan, jika berlaku, silakan hubungi Income atau kunjungi situs web GIA/LIA atau SDIC (www.gia.org.sg atau
www.lia.org.sg atau www.sdic.org.sg).
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