
Sekilas Tentang Tokio Marine

PT Tokio Marine Life Insurance Indonesia adalah 
salah satu anak perusahaan dari Tokio Marine 
Group.

Tokio Marine Group sendiri adalah kelompok 
perusahaan asuransi tertua di Jepang yang berdiri 
sejak 1879 dan merupakan salah satu yang terbesar 
di dunia dengan total aset lebih dari USD 181 miliar 
(per 31 Desember 2013) dan cabang di lebih dari 
450 kota dan 37 negara di seluruh dunia (per 31 
Maret 2013).

Dengan keyakinan yang kuat dalam memberikan 
keamanan finansial kepada nasabah, serta 
didukung oleh tenaga kerja yang terampil dan 
berpengalaman, PT Tokio Marine Life Insurance 
Indonesia berkomitmen untuk menjadi salah satu 
perusahaan asuransi terbesar di Indonesia yang 
menyediakan pelayanan dan produk berkualitas 
sesuai kebutuhan nasabah.

PT Tokio Marine Life Insurance Indonesia telah 
terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.

TM Peace of Mind - Accident
Perlindungan Menyeluruh bagi Anda dan Keluarga 
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Proteksi Lengkap 
untuk Anda dan Keluarga

Kecelakaan bisa terjadi kapan saja dan menimpa 
siapapun. Kita tidak pernah mengetahui kapan 
kejadian tersebut menimpa Anda maupun keluarga. 
Lindungi diri Anda dari ancaman kehilangan 
penghasilan karena hilangnya kemampuan kerja 
akibat kecelakaan. Pastikan keluarga tercinta tetap 
mendapatkan pendapatan pada saat-saat tersulit 
dalam hidup mereka.

Disclaimer: 
1) Dokumen ini hanya merupakan brosur yang digunakan sebagai 
alat promosi produk TM Peace of Mind - Accident dan bukan bagian 
dari Polis serta bukan merupakan kontrak dengan PT Tokio Marine 
Life Insurance Indonesia. Informasi lebih lanjut mengenai produk TM 
Peace of Mind - Accident mengacu pada Polis Asuransi TM Peace 
of Mind - Accident Anda. 2) Agen yang melakukan pemasaran produk 
TM Peace of Mind - Accident telah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas 
Jasa Keuangan (OJK) atau asosiasi jiwa yang ditunjuk oleh OJK. 
3) Apabila ada pertanyaan dan keluhan terkait dengan produk dan/
atau layanan kami, silahkan menyampaikan pertanyaan dan keluhan 
Anda kepada kami. Untuk informasi lebih lanjut mengenai prosedur 
penanganan keluhan nasabah, silahkan mengunjungi website kami di 
www.tokiomarine-life.co.id

Keunggulan TM Peace of Mind – Accident 

TM Peace of Mind - Accident  dirancang dengan prinsip syariah untuk memberikan perlindungan 
bagi Anda sekeluarga, 24 jam sehari sepanjang tahun, dan juga dengan Kontribusi yang sangat 
terjangkau.

Manfaat TM Peace of Mind – Accident

• Santunan sebesar Rp. 50.000.000,- untuk meninggal karena kecelakaan.
• Santunan sebesar Rp. 50.000.000,- untuk cacat tetap dan total karena kecelakaan.
• Manfaat cacat tetap sebagian karena kecelakaan, kehilangan fungsi bagian tubuh, akan dibayarkan 

sesuai dengan persentase dari santunan asuransi.
• Cacat sementara karena kecelakaan hingga tidak mampu melaksanakan pekerjaan sebesar 
 Rp. 250,000,- per minggu.
• Biaya pengobatan Rumah Sakit (reimbursement) bila terjadi kecelakaan hingga Rp 5.000.000,- .
• Santunan biaya pemakaman sebesar Rp. 500.000,-.

Manfaat Tambahan TM Peace of Mind – Accident 

• Proteksi tersedia dalam mata uang Rupiah.
• Besarnya Kontribusi tidak tergantung usia masuk.
• Kontribusi hanya Rp. 729 / hari, lebih kecil dari uang parkir. Anda tidak perlu berpikir ulang untuk 

membelinya.

Manfaat Renewal (Perpanjangan) Polis

Bila Polis TM Peace of Mind - Accident  diperpanjang, 1 (satu) orang putra / putri Anda yang berusia 1 
– 20 tahun akan mendapatkan asuransi meninggal karena kecelakaan secara gratis dengan manfaat 
asuransi senilai Rp. 10,000,000,- .

Ketentuan Polis

• Usia masuk Peserta 18- 60 tahun.
• Manfaat Asuransi per unit Rp 50.000.000.
• Setiap Pemegang Polis hanya diperbolehkan membeli 1 Polis dengan maksimal 5 unit per Polis

I

TABEL KONTRIBUSI PER UNIT / TAHUN

II

Kelas Resiko
266.000
356.000

Rupiah

421.000
535.000

III
IV

 

Surplus Underwriting 

Bila tidak ada pengajuan klaim, maka Anda akan diberikan maksimal 30% dari surplus underwriting 
netto portofolio yang dihasilkan oleh PT Tokio Marine Life Insurance Indonesia untuk TM Peace of 
Mind – Accident pada satu tahun buku.

Klasifikasi/Penggolongan Tertanggung 

Pertanggungan dibagi dalam 4 (empat) kelas, yaitu kelas I, II, III dan IV. Dasar penggolongan tersebut 
adalah berkaitan dengan jenis atau macam pekerjaan yang dilakukan sehari-hari dimana akan 
terdapat perbedaan biaya kecelakaan yang mungkin dihadapi/dideritanya.
 

TABEL KELAS RISIKO PEKERJAAN
Kelas I Kelas II Kelas III Kelas IV

Bekerja 100% di 
dalam ruangan.

Bekerja di dalam
ruangan dan di
lapangan.

Bekerja di lingkungan 
berisiko dengan K3 
terjamin.

Bekerja di lingkungan 
berisiko.

Contoh:
Karyawan kantor, 
kasir, teller bank, guru 
sekolah, dokter umum, 
akuntan, pengacara.

Contoh:
Salesman, agen
properti, dokter gigi, 
aktor/aktris, kontraktor, 
penjahit, wartawan, 
photographer

Contoh:
Pilot, buruh, koki, 
petani, kontraktor, 
buruh pabrik, montir, 
sopir.

Contoh:
Pekerja tambang, 
off shore, nelayan, 
operator crane/
lori, pekerja pada 
pergudangan.
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