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 BROSUR INI BUKAN KONTRAK ASURANSI
SYARAT, KONDISI DAN DEFINISI SELENGKAPNYA TERCANTUM DALAM 

POLIS ASURANSI

Penjelasan

Komprehensif

Jaminan ganti rugi atau biaya perbaikan atas kehilangan atau 
kerusakan sebagian   maupun  keseluruhan pada kendaraan 
akibat kejatuhan benda, kebakaran, perbuatan jahat, pencurian, 
perampokan, tabrakan, benturan atau kecelakaan lalu lintas 
lainnya.

Kehilangan/ Kerusakan Total (Total Loss Only/TLO)

Jaminan  ganti  rugi  atas kerusakan yang nilai perbaikannya 
sama dengan atau lebih dari 75% dari harga pertanggungan dan 
kehilangan total karena pencurian.

Tanggung Jawab Pihak Ketiga (Third Party Liability/TPL)

Jaminan ganti rugi atas tuntutan pihak ketiga, yang disebabkan 
pada kendaraan yang dipertanggungkan.

Kecelakaan Diri (Personal Accident/PA)

Jaminan cidera badan yang mengakibatkan cacat tetap 
/kematian terhadap pengemudi dan penumpang didalam 
kendaraan yang dipertanggungkan apabila terjadi kecelakaan.

Banjir dan Angin Ribut (Flood & Windstorm)

Jaminan ganti rugi atau biaya perbaikan terhadap kerusakan 
pada kendaraan yang disebabkan angin topan, badai, hujan es, 
banjir atau genangan air.

Earthquake, Tsunami & Volcanic Eruption

Jaminan ganti rugi atau biaya perbaikan terhadap kerusakan 
pada kendaraan yang disebabkan gempa bumi, tsunami dan 
erupsi gunung berapi.

Huru hara dan Kerusuhan (Strike Riot Civil Commotion 
Terrorism and Sabotage/SRCCTS)

Jaminan ganti rugi atau biaya perbaikan terhadap kerusakan 
pada kendaraan yang disebabkan oleh kerusuhan, pemogokan, 
penghalangan bekerja, tawuran, huru hara, pembangkitan 
rakyat, revolusi, makar, terorisme dan sabotase.

Stolen by Valet Parking

Jaminan terhadap pencurian kendaraan yang dilakukan oleh 
petugas resmi valet parking yang berbadan hukum.

Paket Otomate Solitaire    dapat   melakukan   perbaikan  
kendaraan di bengkel-bengkel authorized non-rekanan ACA*

Pengecualian Resiko

• Kerugian/kerusakan akibat serangga/binatang kecil, digunakan
dalam perlombaan, kelebihan muatan, dijalankan dalam 
keadaan rusak, dikendarai oleh orang yang tidak memiliki SIM, 
dikemudikan di atas jalan terlarang, perang, reaksi inti atom, 
kesalahan konstruksi  atau material.

• Akibat penggelapan, penipuan dan hipnotis.
• Pencurian alat-alat dan perkakas tambahan (kecuali yang

disebutkan dalam ikhtisar polis).
• Reaksi nuklir

* syarat dan ketentuan berlaku

Produk Otomate ini tersedia di:
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lebih dari 48 jam maka  pihak ACA akan mengatur penyediaan mobil 
pengganti maksimal 5 x 24 jam.

Hotline Service 24 Jam (021) 31999100
Layanan ini berfungsi untuk menerima permintaan layanan Otomate 
dari Tertanggung seperti mobil pengganti, emergency service, valet 
service dan mobile claim agar layanan Otomate tersebut dapat 
diterima dengan baik oleh Tertanggung termasuk informasi-
informasi lainnya seperti perpanjangan polis, bengkel rekanan dan 
produk ACA.

Valet Service
Jasa pengambilan & pengantaran mobil ke tempat Tertanggung 
pada saat mobil sebelum dan sesudah diperbaiki.

Mobile Claim
Pelayanan survey klaim secara langsung ditempat Tertanggung oleh 
o�cer ACA.

Service Warranty
Layanan ini diberikan apabila hasil perbaikan yang telah dilakukan 
oleh bengkel rekanan tidak memenuhi standart. Garansi perbaikan 
ini hanya berlaku selama 6 (enam) bulan sejak kendaraan keluar dari 
bengkel.

Pro�l 

Otomate merupakan produk unggulan asuransi kendaraan bermotor 
yang dikemas khusus dalam bentuk paket dan disertai dengan 
fasilitas layanan istimewa yang berbeda dibandingkan dengan 
produk dari asuransi lain yaitu �tur mobil pengganti.

Nikmati Kenyamanan Berkendara Bersama 

Anda pasti tahu rasanya jika kendaraan terkena musibah kecelakaan.  
Rencana   buyar,  impian  jalan-jalan   atau perjalanan kemanapun jadi 
berantakan. Belum lagi pusing memikirkan biaya perbaikan. Tapi itu 
dulu!  Sekarang  dengan  Otomate Anda dapat menggunakan 
fasilitas   mobil  pengganti.  Serasa punya mobil lain yang siap sedia 
menggantikan mobil Anda. Tinggal telepon mobil pun diantar. 
Otomate memang Andalan dalam perlindungan kendaraan!

Fitur

New for old
Layanan ini diberikan apabila terjadi kehilangan atau kerusakan total 
akibat kecelakaan untuk kendaraan baru yang berusia kurang atau 
sama dengan 6 (enam) bulan, maksimal 12 (dua belas) bulan*, 
terhitung sejak   tanggal   pembelian   kendaraan.  Ganti rugi yang 
diberikan adalah sesuai harga baru kendaraan pada saat terjadinya 
kerugian.

Emergency Service
Terdiri  dari  layanan derek, RSA (Road Side Assistance) dan unit  
ambulance.

Mobil Pengganti
Layanan yang diberikan pada kendaraan Tertanggung yang 
mengalami kecelakaan dan sedang diperbaiki di bengkel selama 

Komprehensif

Tanggung Jawab Hukum (TJH)

Kecelakaan Diri

Kerusuhan, Huru-hara, Terorisme & Sabotase

Banjir, Angin Topan & Gempa Bumi

New For Old

Mobil pengganti (Max. 5 hari)

Emergency Service

Valet Service

Authorized Workshop (Non-rekanan)

Authorized Workshop (Rekanan)

Stolen by Valet Parking

Otomate Smart

•
Max 25 Juta

X

X

X

6 Bulan

•
•
•
X

•
X

Otomate

•
Max 50 Juta

10 Jt (Max 5 orang)

•
Max 10% dari UP

6 Bulan

•
•
•
X

•
X

Otomate Solitaire

•
Max 75 Juta

10 Jt (Max 5 orang)

•
Max 100% dari UP*

12 Bulan

•
•
•
•
•
•

Jaminan

Bene�t

*UP = Uang Pertanggungan

* syarat dan ketentuan berlaku


