#asuransimikrobebasresiko

GRIYA

premi per tahun hanya

RP 100.000,-

total manfaat senilai rp 20.000.000,-

PT Sarana Lindung Upaya - Kantor Operasional Jakarta
Gedung Tamansari Parama Lt. 9, Jl. KH. Wahid Hasyim No 84-86
Kebon Sirih, Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta
(021) 2234 6099

slu.id

@asuransiSLU

total manfaat senilai Rp 20.000.000,Manfaat berlaku untuk salah satu atau kombinasi dari beberapa jaminan
Total manfaat Rp 10.000.000,- untuk
jaminan kerugian/ kerusakan Objek Pertanggungan
bila nilai kerugian mencapai Rp 10.000.000,- atau
lebih yang disebabkan secara langsung oleh risiko:

Total manfaat Rp 10.000.000,- untuk
santunan dan atau penggantian akibat
peristiwa kebakaran, banjir maupun
kerusuhan/ huru-hara.
KWITANSI
RUMAH SAKIT

KONTRAKAN

Kebakaran

Banjir

Kerusuhan/
Huru-hara
Objek Pertanggungan adalah rumah tinggal dan isinya.

- Santunan meninggal dunia
- Santunan cacat tetap sebagian
- Santunan cacat tetap total
- Penggantian biaya pengobatan
- Penggantian sewa tempat tinggal
sementara jika rumah mengalami
kerusakan total sehingga tidak bisa dihuni.
Manfaat berlaku untuk Tertanggung dan penghuni.

pendaftaran asuransi

PREMI

Rp 100.000,PERIODE
PERTANGGUNGAN

12 BULAN

1 rumah tinggal
HANYA DAPAT DIJAMIN

1 POLIS

POLIS BERAKHIR JIKA
- Klaim sudah dibayarkan
oleh penanggung
- Periode polis selesai
- Kepemilikan rumah
berpindah tangan

pengajuan klaim

1

Ketentuan umum:
Hanya menjamin bangunan permanen yang
digunakan sebagai rumah tinggal.

2

Isi formulir pendaftaran
dan siapkan dokumen
pendaftaran:
- Data KTP/ SIM
- Alamat rumah tinggal
yang diasuransikan
- Data pendukung lainnya

3

Lakukan pembayaran premi
dan bukti kepesertaan asuransi
akan dikirimkan melalui sms/ e-mail.

ASURANSI SLU

INFORMASI LEBIH LANJUT

1

Laporkan klaim paling lambat 3 hari kerja
setelah kejadian melalui klaim.slu.id
atau hubungi Layanan Siberes dibawah.

2

Isi formulir klaim dan lengkapi dokumen paling
lambat 30 hari kalender. Contoh dokumen
klaim:
- Foto KTP/ SIM
- Foto Laporan Kelurahan/ Kepolisian
- Foto kerugian/ kerusakan objek pertanggungan
- Dokumen pendukung sesuai klaim
yang diajukan

3

Klaim akan dibayarkan 7 hari kerja setelah
dokumen dinyatakan lengkap dan klaim
disetujui.

LAYANAN SIBERES SIAP BANTU KAMU!
infosiberes@asuransi-slu.co.id
0878 0002 9758

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

