
Telah mengisi seluruh informasi dan/atau pernyataan dalam formulir diatas ini 
dengan benar dan lengkap. Dengan demikian, saya/kami memahami bahwa 
keterangan tersebut merupakan dasar dan tidak terpisahkan dari Polis magna sehat 
dan saya/kami bertanggungjawab atas segala isinya dan apabila terdapat 
keterangan yang tidak benar, maka saya/kami akan tunduk pada ketentuan polis.

1.

2.

3.

4.

Dengan ini saya menyetujui Asuransi MAG untuk membatalkan permintaan 
penerbitan polis dan/atau membatalkan polis magna sehat saya, apabila dalam 
proses akseptasi polis dan perjalanan polis, ditemukan fakta yang tidak sesuai 
dengan deklarasi kesehatan saya dan data informasi pribadi lainnya di atas.

Menyetujui dan mentaati semua peraturan, syarat dan ketentuan yang tertulis dalam 
polis magna sehat dan dokumen-dokumen yang berhubungan lainnya

Dalam proses akseptasi, Asuransi MAG berhak meminta keterangan tambahan lebih 
lanjut sebelum polis terbit dan pertanggungan aktif, atau polis dibatalkan.

Email

TENTANG KAMI

PT Asuransi Multi Artha Guna Tbk.
(Asuransi MAG) didirikan  pada 14  November 1980, 
yang bergerak di bidang asuransi umum. Pada Oktober 
2016, Fairfax Financial Holdings  Limited   melalui   anak  
perusahaannya, yaitu Fairfax Asia Limited yang telah 
mengakuisisi 80% entitas bisnis Asuransi MAG.

FFairfax Financial Holdings Limited adalah induk
perusahaan jasa keuangan, yang melalui anak
perusahaannperusahaannya bergerak di bidang asuransi umum, 
reasuransi dan manajemen investasi. Fairfax Financial 
Holdings Limited didirikan pada tahun 1985 oleh Prem 
Watsa, Pimpinan dan CEO saat ini. Fairfax Financial 
Holdings Limited berkantor pusat di Toronto, Kanada 
dan terdaftar pada Bursa Efek Toronto. Saat ini entitas 
bisnis yang dimiliki di seluruh dunia sudah mencapai 
pendapatan ppendapatan premi bruto sebesar US$17,3 milyar.

Fairfax Asia Limited merupakan induk perusahaan untuk 
anak perusahaan yang beroperasi di wilayah Asia, yaitu 
Indonesia, India, Malaysia, China, Singapura, Hong Kong, 
Thailand, Sri Lanka, dan Vietnam. Pendapatan  premi 
bruto Fairfax Asia Limited mencapai lebih dari US$400 
juta pada tahun 2019 menjadikan Fairfax Asia Limited 
salah satu pemain asuransi umum terbesar di wilayah 
Asia. Asia. 

Kami Asuransi MAG sangat bangga menjadi bagian dari 
grup Fairfax dan yakin bahwa dengan pengalaman 
global  terbaik  Fairfax, pengetahuan produk, teknologi 
dan infrastruktur, kami percaya Asuransi MAG akan 
segera menjadi asuransi terpilih di Indonesia.

magna sehat 

Persetujuan pengajuan permintaan penutupan asuransi menjadi wewenang sepenuhnya pihak Asuransi MAG

Fair & Friendly Insurer
www.mag.co.id



UNTUK PEMEGANG POLIS
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