
Saat risiko sakit maupun kecelakaan datang, seringkali kita tidak 
mempersiapkannya. Biaya pengobatan kesehatan yang mahal 
seringkali menjadi halangan, dengan Asuransi X-Tra Medika yang 
dirancang secara khusus untuk meringankan biaya rumah sakit dan 
pengobatan bagi Anda dan keluarga melalui perlindungan santunan 
harian rawat inap karena sakit dan kecelakaan.

CIMB Sun Life merupakan perusahaan asuransi jiwa patungan 
antara CIMB Group, Bank CIMB Niaga, dan Sun Life Financial Inc. 

Produk istimewa yang dapat Anda pilih: 
a. Asuransi X-Tra Medika
b. Asuransi X-Tra Medika 25
c. Asuransi X-tra Medika 50 

FITUR 

Segera lindungi diri Anda dan dapatkan manfaat optimal dari 
Asuransi X-Tra Medika, dengan fitur-fitur istimewa, seperti: 
• Untuk Asuransi X-Tra Medika 25: selain santuan harian
   rawat inap dan Manfaat Meninggal Dunia juga membayar
   kan Manfaat pengembalian premi tanpa klaim (no claim bonus) 
   sebesar 25% dari total premi yang dibayarkan setiap 3 tahun. 
• Santunan rawat inap ganda untuk perawatan Unit Gawat
   Darurat (UGD) atau rawat inap regular mulai hari ke-10,
   hingga 15 hari/tahun sebesar maksimum 
   Rp1.600.000,/hari.  
• Santunan harian rawat inap karena sakit dan kecelakaan
   hingga 100 hari/tahun sebesar maksimum 
   Rp800.000, /hari.
• Manfaat Meninggal Dunia sebesar 10x santunan  harian
   rawat inap karena sakit atau kecelakaan.
• Premi yang terjangkau mulai dari Rp42.000,-/bulan atau
   Rp1.400,- per hari.

( Premi sudah termasuk biaya akuisisi rata-rata sebesar 20% ) 

Telemarketing

X-Tra Medika 

Asuransi Kesehatan yang memberikan perlindungan akibat sakit yang tidak 
terduga dengan No Claim Bonus hingga 50% 

 
KEUNGGULAN

• Program ditawarkan melalui telemarketing, sehingga
   praktis dan tanpa datang ke cabang Bank.  
• Tarif premi tidak dibedakan berdasarkan jenis
    kelamin (unisex).
• Premi dibedakan atas 5 kelompok usia, yaitu: 0 bulan-17
   tahun (anak-anak), 18–30 tahun, 31–40 tahun, 41-50
   tahun dan 51-54 tahun, 55-59 tahun, 60-64 tahun.
• Metode pembayaran secara berkala (bulanan atau
   tahunan).
• Pembayaran secara autodebit kartu kredit/rekening bank
   CIMB Niaga untuk mendukung kepraktisan produk ini. 
• Dapat mengikutsertakan Tertanggung Tambahan
   (anak/suami/istri).

Syarat dan ketentuan berlaku, selengkapnya ada didalam POLIS

Informasi Lebih Lanjut:
Hubungi Customer Contact Center CIMB Sun Life 
di 021 5289 0018 atau 0800 189 0018
e-mail: customer.service@cimbsunlife.com

Disclaimer: 
Program ini merupakan produk asuransi dari CIMB Sun Life, dan 
Bank CIMB Niaga tidak bertanggung jawab atas risiko yang timbul 
atas produk, serta tidak termasuk dalam cakupan program 
penjaminan pemerintah. Logo dan/atau atribut Bank CIMB Niaga 
dalam dokumen pemasaran hanya bertujuan untuk menunjukkan 
adanya kerjasama antara Bank CIMB Niaga dengan perusahaan 
asuransi mitranya, yaitu: CIMB Sun Life. Ketentuan yang berlaku 
sepenuhnya adalah ketentuan yang tercantum dalam polis yang 
dikeluarkan oleh CIMB Sun Life. 

REACH YOUR GOAL
THROUGH BANCASSURANCE !!!


