
FORMULIR PENGAJUAN PINJAMAN POLIS

- Isi/lengkapi/coret apabila perlu.
- Beri tanda       dalam kotak pertanyaan pilihan.
- Jika pengisian salah, harap dicoret dan ditandatangani
  (jangan menggunakan tip ex).
- Jangan menandatangani formulir ini dalam keadaan kosong

þ

Yang bertandatangan di bawah ini :

Dengan ini mengajukan pinjaman Polis kepada PT MNC LIFE ASSURANCE sebagai berikut:

Pembayaran atas Pembatalan tersebut dilakukan dengan cara:

Selanjutnya saya selaku Pemegang Polis menyetujui ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

:Nama Bank

:Cabang

:Atas Nama

:A/C (Rp/USD)

:Nama Tertanggung

:Alamat Email

:Besarnya Pinjaman

:Lama Pinjaman

:Nomor Polis

:Alamat

Kode Pos

:Telepon Rumah (termasuk kode area) -

:Telepon Kantor (termasuk kode area) -

-:Telepon Selular

PT MNC Life Assurance | MNC Financial Center 18th floor, Jl. Kebon Sirih Kav. 21-27, Jakarta 10340, Indonesia | T. 1500 899 | F. +6221 3983 7011 | customer@mnclife.com | www.mnclife.com
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- -Ditandatangani di tgl-bln-thn

(Tandatangan & Nama Jelas)

PEMEGANG POLIS

Form/POS/Pinjaman/07/2018/Rev.01

Rp

Ditransfer*

:Polis No.

:Atas Nama

:Premi Ke

Dikompensasi

USD

Tahun Pembayaran Pinjaman : Tahun Bunga Pinjaman : % Tahun

*  Rekening Penerima selain Pemegang Polis harus melampirkan Surat Kuasa bermaterai

Dengan ini saya menyatakan bahwa:
1. Pinjaman Polis atas Polis ini akan dikenakan bunga yang besarnya ditentukan oleh PT MNC LIFE ASSURANCE (Penanggung) dan dapat 

berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.
2. Apabila terjadi penundaan atas pelunasan pinjaman tersebut, maka bunga akan dihitung secara bunga majemuk dari pinjaman.
3. Apabila dalam masa Pinjaman Polis ini terdapat suatu pembayaran Manfaat Polis Asuransi, maka pembayaran Manfaat Polis tersebut 

akan secara otomatis dipotong untuk mengurangi Pinjaman Polis dan bunganya (jika ada).
4. Jika Polis Batal atau Habis Kontrak atau Tertanggung Meninggal Dunia, maka saya atau Termaslahat saya akan menerima Manfaat 

Asuransi setelah dikurangi sisa pinjaman, premi, bunga dan kewajiban-kewajiban lainnya.
5. Apabila dikemudian hari ternyata nilai pinjaman yang belum dikembalikan beserta bunganya lebih besar bunganya lebih besar dari Nilai 

Tunai, maka Asuransi dengan sendirinya berakhir (batal) dan pinjaman menjadi lunas.
6. Sebagai jaminan atas pengajuan ini, saya lampirkan: Polis Asli dan fotokopi identitas diri. 

(maks. 80% dari nilai turun)

Materai Rp 10.000,-


