
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. 

KamiKami 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 wisata
overseas

Asuransi

Biaya yang dibebankan kepada Tertanggung/Pemegang Polis adalah premi asuransi
termasuk biaya administrasi polis dan komisi perantara, jika ada



Excl.

Lorem Ipsum

Perang, bekerja untuk angkatan bersenjata, polisi dan sejenisnya, pilot 
atau awak pesawat/kapal, olahraga berbahaya, bunuh diri, gangguan 
mental, kehamilan atau melahirkan, AIDS atau AIDS Related Complex, 
pengaruh alkohol dan sejenisnya

Penyakit yang sudah diderita sebelumnya (pre-existing) baik sudah 
diketahui maupun tidak diketahui sebelumnya oleh Tertanggung

Kehilangan yang tidak dilaporkan ke Polisi dalam waktu 24 jam.

PPerjalanan dengan tujuan perawatan medis.

Pengecualian lain seperti tercantum pada wording polis

1.

2.

3.

4.

5.

+6221 2927 9600

Accidental Death

Apabila Tertanggung meninggal dunia akibat kecelakaan selama dalam perjalanan, 

Penanggung akan membayarkan santunan kematian sampai sebesar nilai pertanggungan 

yang tercantum pada Ikhtisar Polis. 

Accident & Sickness Medical Reimbursement 

PPenanggung akan memberikan penggantian biaya medis apabila Tertanggung mengalami 

cedera atau sakit ketika melakukan perjalanan di luar Indonesia, sampai dengan jumlah 

yang tercantum dalam Ikhtisar Polis, serta tunduk pada Risiko Sendiri sesuai ketentuan 

Polis. 

* Untuk Pasangan (spouse) Tertanggung dan setiap anak usia 1 tahun sampai dengan 18 

tahun (Family Plan) serta untuk Tertanggung dengan usia di atas 70 tahun berlaku limit 50% 

dari jumlah yang tercantum pada Ikhtisar Polis 

Hospital Visitation / Hospital Visitation / Family Transportation Benefit 

Apabila pada saat melakukan perjalanan Tertanggung dirawat di rumah sakit selama lebih 

dari 5 hari berturut-turut dan memerlukan pendampingan orang dewasa dari keluarga 

dekatnya, Penanggung akan memberikan penggantian atas biaya wajar perjalanan (tiket 

ekonomi)dan hotel untuk satu orang anggota keluarga dekat Tertanggung. 

Compassionate Visit 

SaatSaat Tertanggung meninggal dunia akibat Kecelakaan atau Penyakit pada saat melakukan 

perjalanan dan tidak ada anggota dewasa dari keluarga dekat Tertanggung pada saat 

tersebut, Penanggung akan memberikan penggantian biaya wajar perjalanan dan hotel yang 

dikeluarkan oleh satu anggota keluarga dekat untuk membantu proses pengaturan di 

negara tempat Tertanggung meninggal dunia. 

Child Protector 

SaatSaat Tertanggung dirawat di rumah sakit dan tidak ada orang dewasa lain yang menemani 

anaknya yang ikut dalam perjalanan, Penanggung akan mengganti biaya wajar perjalanan 

dan hotel satu anggota dewasa keluarga dekat untuk menemani anak Tertanggung kembali 

ke Indonesia. 

Emergency Medical Evacuation 

Jika Tertanggung mengalami kecelakaan atau sakit Penanggung akan membantu proses 

pemindahan atau repatriasi Tertanggung ke pusat perawatan medis yang memiliki 

peralatan memadai, atau peralatan memadai, atau ke Indonesia.

Repatriation of Mortal Remains 

Jika Tertanggung meninggal dunia akibat kecelakaan atau sakit di luar negeri, Penanggung 

akan mengganti biaya wajar untuk layanan penanganan pemulangan jenazah ke Indonesia. 

Personal Liabilities 

Menjamin Tertanggung atas Tanggung Gugat Pihak Ketiga atau kerusakan harga benda 

Pihak Ketiga yang timbul karena kelalaian Tertanggung selama dalam perjalanan. 

TTrip Cancellation 

Jika Perjalanan Tertanggung dibatalkan dalam waktu 14 hari sebelum keberangkatan 

karena kejadian tak terduga yang dijamin polis, Penanggung akan memberikan ganti rugi 

sampai batas yang ditentukan dalam Ikhtisar Polis, kerugian atas biaya perjalanan dan/atau 

akomodasi yang telah dibayar di muka oleh Tertanggung.

Trip Curtailment 

Jika Perjalanan Tertanggung terganggu dan Tertanggung harus mempersingkat 

perjalanannya dan langsung kembali ke Indonesia dari luar negeri akibat dari risiko yang 

dijamin Polis, Penanggung akan memberikan ganti rugi sampai dengan batas yang 

ditentukan dalam Ikhtisar Polis. 

Trip Postponement 

JikaJika perjalanan Tertanggung ditunda karena kejadian tak terduga yang dijamin Polis yang 

terjadi dalam waktu 30 hari sebelum keberangkatan, Penanggung akan membayarkan ganti 

rugi, sampai dengan batas yang ditentukan dalam Ikhtisar Polis. 

Missed Departure 

PPenanggung akan membayarkan ganti rugi kepada Tertanggung sampai dengan jumlah 

yang tercantum dalam Ikhtisar Polis untuk biaya hotel dan biaya perjalanan yang diperlukan 

dan telah dibayarkan, jika mobil/kereta api/bus Tertanggung saat bepergian terlibat dalam 

kecelakaan, yang mengakibatkan Tertanggung terlambat tiba untuk memulai perjalanan 

yang telah dipesan sebelumnya dari rumah tertanggung. 

Travel Delay 

JikaJika keberangkatan pesawat yang digunakan oleh Tertanggung untuk melakukan perjalanan 

mengalami keterlambatan minimal 6 jam karena sebab yang dijamin Polis, maka 

Penanggung akan mengganti biaya-biaya tambahan darurat yang timbul sampai maksimal 

jumlah yang tercantum dalam Ikhtisar Polis.

Flight Overbooking 

ApabilaApabila Tertanggung gagal naik pesawat untuk perjalanan ke luar negeri karena overbooking 

dari penerbangan yang pemesanannya telah dikonfirmasi oleh maskapai penerbangan dan 

tidak ada transportasi alternatif yang tersedia untuk Tertanggung dalam waktu 6 jam 

berturut-turut Penanggung akan membayar sejumlah ganti rugi sampai maksimal jumlah 

yang tercantum dalam Ikhtisar polis

Travel Misconnection 

ApabilaApabila Tertanggung tertinggal penerbangan lanjutan karena keterlambatan penerbangan 

sebelumnya dan tidak ada transportasi lanjutan yang tersedia dalam waktu 6 jam 

berturut-turut sejak kedatangan, Penanggung akan membayar ganti rugi sejumlah yang 

tercantum dalam Ikhtisar Polis. 

Baggage Delay 

Penanggung akan memberikan penggantian biaya pembelian barang pribadi dalam hal 

terjaditerjadi keterlambatan bagasi minimal 6 jam di tempat tujuan atau setelah tiba di Indonesia 

pada akhir perjalanan. 

Loss and/or damage of Personal Baggage (including laptop computer) 

Penanggung akan memberikan ganti rugi kepada Tertanggung, sampai dengan jumlah yang 

tercantum dalam Ikhtisar Polis, atas kehilangan atau kerusakan bagasi pribadi di tempat 

tujuan yang direncanakan termasuk akibat Bencana Alam, termasuk pakaian atau barang 

pribadi yang dikenakan Tertanggung. 

Loss of Loss of Travel Documents and Personal Money 

Penanggung akan membayarkan ganti rugi kepada Tertanggung, sampai dengan jumlah 

yang disebutkan dalam Ikhtisar Polis, untuk biaya pengurusan saat dalam perjalanan luar 

negeri, paspor pengganti, tiket perjalanan dan visa, jika ada, yang telah hilang serta biaya 

perjalanan tambahan dan akomodasi hotel sementara di perjalanan luar negeri, untuk 

menggantikan dokumen perjalanan yang hilang disebabkan oleh perampokan, pencurian 

atau Bencana Alam selama di luar negeri

Asian Region
Singapore, Brunei, Philippines, Thailand, Vietnam, Cambodia, Hong Kong, Taiwan, People’s Republic of China, 
South Korea, Sri Lanka, India, Pakistan, Australia and New Zealand, excluding Japan

Worldwide
Asian Region and all other countries, except
Iran, Iraq, Syria, Belarus, Liberia, Cuba, Democratic of Congo, Somalia, Sudan, South Sudan & North Korea

1. PERSONAL ACCIDENT 
 BENEFITS

1.1 Accidental Death
    (Kematian akibat kecelakaan)

2. MEDICAL BENEFITS

2.1 Accident and Sickness 
   Medical Reimbursement
   (Penggantian Biaya 
   Perawatan Medis akibat 
   kecelakaan dan sakit)

2.2 Hospital Visitation / 
              Family Transportation 
       Benefit
    (Kunjungan Rumah Sakit / 
     Transportasi Keluarga)

3. PERSONAL LIABILITIES

2.3 Compassionate Visit
    (Kunjungan Perjalanan 
       Penghiburan)

4. TRAVEL INCONVENIENCE

2.4 Child Protector
     (Perlindungan Anak)

2.5 Emergency Medical 
   Evacuation
    (Evakuasi Medis Darurat)

2.6 Repatriation of 
    Mortal Remains
    (Pemulangan jenazah)

4.1 Trip Cancellation
   (Pembatalan Perjalanan)

4.2 Trip Curtailment
   (Pengurangan Perjalanan)

4.3 Trip Postponement
    (Penundaan Perjalanan)

4.4 Missed Depa4.4 Missed Departure
   (Keterlambatan Keberangkatan)

4.5 Travel Delay
   (Keterlambatan Perjalanan)

4.6 Flight overbooking
    (Penerbangan Overbooking)

4.7 Travel Misconnection
     (Ketinggalan Pesawat Lanjutan)

4.8 Baggage Delay
    (Keterlambatan Bagasi)

4.9 Loss and/or damage 
       of Personal Baggage 
       (including laptop 
       computer)
    Kehilangan dan/atau kerusakan 
     bagasi pribadi (termasuk 
      komputer laptop)

4.10 Loss of Travel 
      Documents and 
         personal money
     (Kehilangan Dokumen Perjalanan 
      dan uang pribadi)

USD 25,000

USD 25,000
(deductible of 
USD 100) 

USD 50,000

USD 50,000
(deductible of 
USD 100) 

USD 2,500

Actual expense
(tiket ekonomi
PP + Hotel
1 Malam)

Actual expense
(tiket ekonomi
PP + Hotel
1 Malam)

USD 2,500

USD 2,500

USD 5,000

USD 5,000

USD 5,000

USD 25,000 USD 50,000

USD 1,000 USD 2,500

USD 100 USD 250

USD 100 USD 250

USD 100 USD 250

USD 200/item,
max.USD 500 in
aggregate

USD 500 for laptop

USD 300/item,
max.USD 750 in
aggregate

USD 500 for laptop
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