JAMINAN
Gabungan (Comprehensive)
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.

Selain Jaminan Di Atas, Asuransi Kendaraan Bermotor
Aca Juga Memberikan Pilihan Perluasan Jaminan
Seperti :
Tanggung Jawab Pihak Ketiga (Third Party Liability/TPL)
Jaminan ganti rugi kerusakan harta benda, biaya pengobatan,
cidera badan, kematian dan biaya perkara (maksimal 10% dari
limit TPL) atas tuntutan pihak ketiga yang disebabkan pada
kendaraan yang dipertanggungkan
Kecelakaan Diri (Personal Accident/PA)
Jaminan cidera badan yang mengakibatkan cacat tetap,
kematian dan biaya pengobatan (maksimal 10% dari limit PA)
terhadap pengemudi dan penumpang di dalam kendaraan
yang dipertanggungkan apabila terjadi kecelakaan.
Angin Topan, Badai, Hujan Es, Banjir dan Tanah Longsor
(Flood & Windstorm)
Jaminan ganti rugi terhadap kerusakan pada kendaraan yang
disebabkan angin topan, badai, hujan es, banjir, genangan air
atau tanah longsor.
Gempa Bumi, Tsunami dan Letusan Gunung Berapi
(Earthquake, Tsunami & Volcanic Eruption)
Jaminan ganti rugi terhadap kerusakan pada kendaraan yang
disebabkan gempa bumi, tsunami atau letusan gunung berapi.
Huru hara dan Kerusuhan
Jaminan ganti rugi terhadap kerusakan pada kendaraan yang
disebabkan oleh kerusuhan, pemogokan, penghalangan
bekerja, tawuran, huru-hara, pembangkitan rakyat atau revolusi.

Terorisme dan Sabotase
Jaminan ganti rugi terhadap kerusakan pada kendaraan yang
disebabkan oleh terorisme atau sabotase.

*) Informasi lebih lanjut mengenai detail produk serta tarif premi
Asuransi Kendaraan Bermotor ACA silahkan menghubungi kami di
Hotline ACA 24 jam 021- 31 999 100 dan kantor cabang ACA terdekat
atau kunjungi website kami di www.aca.co.id

BROSUR INI BUKAN KONTRAK ASURANSI
KETERANGAN LEBIH DETAIL MENGENAI SYARAT, KONDISI DAN
DEFINISI SELENGKAPNYA AKAN DIJELASKAN DALAM POLIS ASURANSI

Hotline 24 jam : 021-31999100
www.aca.co.id

PT ASURANSI CENTRAL ASIA
KANTOR PUSAT : (021) 5699 8288
KANTOR CABANG DAN PERWAKILAN; Bekasi : (021) 8834 5178, Bintaro : (021)
745 1923, Bogor : (0251) 832 6248, Ambassador : (021) 576 0608, Cikini : (021)
316 3000, Duta Merlin : (021) 633 3073, Jatinegara : (021) 8591 2175, KCK : (021)
719 8380, Kelapa Gading : (021) 453 5859, Latumeten : (021) 632 5058, Pondok
Indah : (021) 750 7837, Puri Indah : (021) 5830 2236, Tangerang : (021) 552 0488,
Tiang Bendera : (021) 690 8284, WTC Mangga Dua : (021) 299 86599, Jatinegara
(Syariah) : (021) 819 1029, Bandar Lampung : (0721) 481 506, Bandung : (022)
423 6766, Banjarmasin : (0511) 325 2347, Batam : (0778) 454 022, Cirebon :
(0231) 244 596, Denpasar : (0361) 248 738, Makassar : (0411) 811 1800, Medan :
(061) 451 6122, Padang : (0751) 32 388, Palembang : (0711) 356 535, Pekanbaru
: (0761) 564 335, Pontianak : (0561) 734 889, Samarinda : (0541) 202 317,
Semarang : (024) 841 4824, Solo : (0271) 647 885, Sukabumi : (0266) 225 323,
Surabaya : (031) 352 2418, Ambon : (0911) 352 429, Balikpapan : (0542) 702
9956, Bengkulu : (0736) 202 65, Binjai : (061) 882 8530, Cianjur : (0263) 269 666,
Garut : (0262) 240 147, Jambi : (0741) 671 144, Jember : (0331) 421 493,
Karawang : (0267) 410 888, Kisaran : (0623) 347 789, Kudus : (0291) 440 213,
Malang : (0341) 335 595, Manado : (0431) 874 471, Mataram : (0370) 622 650,
Medan Serdang : (061) 455 6018, Pangkal Pinang : (0717) 426 1465, Pekalongan
: (0285) 411 089, Pematang Siantar : (0622) 434 818, Probolinggo : (0335) 425
458, Purwokerto : (0281) 623 902, Sampit : (0531) 220 55, Singkawang : (0562)
631 463, Subang : (0260) 420 440, Tanjung Pandan : (0719) 226 28, Tanjung
Pinang : (0771) 316 855, Tasikmalaya : (0265) 333 322, Tegal : (0283) 324 075,
Yogyakarta : (0274) 580 751, Bukittinggi : (0752) 32 848, Kediri : (0354) 685 430,
Serang : (0254) 849 0806, Serpong : (021) 5421 4620

Bingung dengan pilihan asuransi kendaraan Anda!

Jenis kendaraan apa yang dapat diasuransikan?

Bagaimana menentukan harga pertanggungan?

Sekarang saatnya bagi Anda untuk memilih asuransi kendaraan bermotor dengan jaminan perlindungan yang lengkap
serta memberikan kenyamanan anda selama berkendara
hanya di asuransi kendaraan bermotor PT. Asuransi Central
Asia.

Semua jenis kendaraan bermotor umumnya dapat
diasuransikan mulai dari kendaraan roda dua (sepeda
motor, scooter dan sejenisnya), kendaraan roda empat
kategori Non Truk (Sedan, Jeep, Minibus dan sejenisnya)
serta kendaraan kategori truk/pick up/box dan bus.

Harga pertanggungan kendaraan yang diasuransikan adalah
harga pasar kendaraan tersebut dari jenis dari type yang
sama pada saat penutupan asuransi.

Apa Keunggulan Asuransi Kendaraan Bermotor ACA?

Berapa usia kendaraan yang dapat diasuransikan?

Segera laporkan musibah kerugian yang Anda alami ke
Hotline ACA 24 jam 021 – 31 999 100 atau melalui e-mail
hotline@acains.com dalam tempo 5 (lima) hari kalender.
Setelah pelaporan ini Anda akan diberikan nomor lapor
oleh petugas klaim ACA. Anda juga akan diminta untuk
melengkapi dokumen yang diperlukan sesuai dengan
kasus yang Anda alami.

Jaringan Cabang yang sangat luas
Sebagai komitmen ACA dalam memberikan pelayanan
dan kenyamanan bagi para nasabah, Saat ini 44 kantor
cabang dan 29 kantor perwakilan ACA telah hadir di
seluruh wilayah Indonesia untuk lebih mendekatkan
diri dengan nasabah dan Mitra Bisnis yang tersebar di
berbagai wilayah Indonesia.
Jaringan Bengkel yang sangat luas
Dengan dukungan bengkel rekanan lebih dari 400
jaringan yang berkualitas dan tersebar di berbagai kota di
seluruh Indonesia. Serta pelayanan yang tinggi, tenaga
ahli kami siap membantu

Usia maksimum untuk jaminan Comprehensive adalah 7
tahun dan Total Loss Only adalah 15 tahun.
Siapa saja yang bisa mengasuransikan kendaraannya?
Semua pihak baik perorangan maupun badan usaha yang
memiliki kepentingan atas kendaraan yang diasuransikan
dapat mengasuransikan kendarannya, seperti : pemilik
kendaraan, bank, lembaga keuangan pemberi kredit dll.
Berapa lama jangka waktu pertanggungan?
Jangka waktu pertanggungan asuransi kendaraan bermotor
ACA disesuaikan dengan kebutuhan tertanggung. Bisa satu
tahun, kurang dari satu tahun atau lebih dari satu tahun.

Bagaimana cara mengajukan klaim?

Setelah melengkapi dokumen, petugas kemudian akan
melakukan survey (foto kendaraan) dan wawancara atas
kejadian yang dialami. Setelah tahapan tersebut, klaim
langsung diproses, petugas akan menginformasikan perkiraan
waktu selesainya untuk perbaikan / penggantian klaim.

