Tentang Asuransi SLU

ASURANSI KENDARAAN BERMOTOR

PT Sarana Lindung Upaya (Asuransi SLU) telah berdiri
lebih dari 33 tahun di Indonesia dan telah menjadi
perusahaan asuransi umum yang dapat dipercaya,
dengan melayani banyak perusahaan dan menjangkau
banyak lapisan masyarakat di Indonesia. Asuransi SLU
didirikan oleh Yayasan Kesejahteraan Karyawan Bank
Jateng bekerja sama dengan swasta, dan berkantor
Pusat di Semarang.
Saat ini Asuransi SLU mulai bertransformasi dengan
fokus utama pada celah pasar yang sangat berpotensi
namun belum banyak yang diproteksi oleh asuransi,
yaitu masyarakat kelas menengah di kota-kota
menengah di pulau Jawa.

Hubungi Kami
Kantor Pusat dan
Cabang Semarang
Jl. Kelud Raya No. 58
Semarang 50237
(024) 8411 934
semarang@asuransi-slu.co.id
Cabang Jakarta
Gd. Tamansari Parama Lt. 9
Jl. Wahid Hasyim Kav. 84-88
Jakarta 10340
(021) 2234 6065
jakarta@asuransi-slu.co.id

Cabang Bandung
Jl. BKR No. 98D
Bandung 40252
(022) 5225 788
bandung@asuransi-slu.co.id
Cabang Surabaya
Jl. Genteng Kali No.65B
Surabaya 60275
(031) 5324 521
surabaya@asuransi-slu.co.id

Temukan Kami
slu.id
asuransiSLU

Customer Care
0878 0002 7758 / 0878 0002 8758
slu.customercare@asuransi-slu.co.id

Brosur ini hanya memuat informasi umum mengenai produk dan bukan merupakan kontrak atau
perjanjian asuransi. Rincian mengenai kondisi pertanggungan dan pengecualiannya dituangkan di
dalam polis. Tertanggung wajib membaca dan memahami polis.
PT Sarana Lindung Upaya terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

Kendaraan aman,
Berkendara nyaman

PILIHAN PERLINDUNGAN

1

RISIKO SENDIRI

KOMPREHENSIF

1

Menjamin kerugian atas kendaraan bermotor, baik
kerugian sebagian maupun kerugian total disebabkan
kecelakaan (biaya perbaikan > 75% dari nilai
pertanggungan kendaraan) atau kehilangan total
akibat pencurian.

2
kebakaran,
perbuatan jahat,
kejatuhan benda
pencurian,
perampokan

2

tabrakan, benturan,
kecelakaan
lalu lintas lainnya.

Jaminan Tambahan Bencana Alam,
Kerusuhan, Huru-hara, Terorisme dan Sabotase
10% dari nilai klaim yang disetujui
Minimal Rp 500.000 per kejadian

TOTAL LOSS ONLY (TLO)
Menjamin kerugian total disebabkan kecelakaan (biaya
perbaikan > 75% dari nilai pertanggungan kendaraan)
atau kehilangan total akibat pencurian.

kerusakan total

kehilangan total

PERLUASAN JAMINAN*
•
•
•
•
•
•

Jaminan Dasar (Komprehensif/ Kerugian Total)
Minimal Rp 300.000 per kejadian (mobil)
Minimal Rp 150.000 per kejadian (sepeda motor)

Tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga
Bencana alam
Kerusuhan, huru-hara
Terorisme dan sabotase
Kecelakaan diri pengemudi
Kecelakaan diri penumpang

*) dengan premi tambahan

PENGECUALIAN
• Penggelapan, penipuan, hipnotis
• Pelanggaran undang-undang
• Penggunaan kendaraan yang tidak
sesuai peruntukkan
• Kerugian/ kerusakan karena aus/
sifat benda itu sendiri
• Pengecualian lainnya dalam polis

SYARAT DAN KONDISI
• WNI, usia min. 17 tahun/ memiliki SIM
• STNK masih berlaku
• Melampirkan foto kendaraan terbaru
untuk jaminan komprehensif
• Penanggung berhak melakukan survey bila dinilai perlu
• Untuk sepeda motor, jaminan yang bisa diberikan hanya TLO.

PROSEDUR KLAIM
•
•
•
•
•

Hubungi customer care SLU dan ikuti petunjuk/ arahan
Isi formulir klaim dan lengkapi dokumen
Kendaraan masuk ke bengkel
Asuransi akan menerbitkan surat perintah kerja (SPK)
Reparasi akan dilakukan
BENGKEL REKANAN
slu.id/product#layanan

LAYANAN DEREK 24/7
Area Jabodetabek

