Syarat dan Ketentuan
Pernyataan Bisnis Klikpremi.com
Tujuan Klikpremi adalah Portal Transaksi Online Penjualan Produk
Asuransi
di
Indonesia.
Kami
mengutamakan
kepuasan
nasabah/konsumen, memberi Anda informasi yang dibutuhkan untuk
membuat keputusan finansial yang cepat dan tepat.
Klikpremi tidak bertanggung jawab atas setiap Kerugian yang terjadi
dan dialami oleh Nasabah atau Calon Nasabah apabila salah dalam
membeli Produk Asuransi pada Portal ini.

Pernyataan Persetujuan atas Informasi Data Nasabah
Klikpremi melindungi dan menjaga Kerahasiaan Data Pribadi
Nasabah/Anda dengan mematuhi peraturan perundangan yang berlaku di
Indonesia.
Nasabah atau Calon Nasabah menyatakan setuju atas semua informasi
yang dikumpulkan oleh Klikpremi dalam hal proses transaksi pembelian
Produk Asuransi.

Pernyataan Persetujuan atas Penggunaan Informasi
Data Nasabah
Nasabah atau Calon Nasabah menyatakan setuju atas Penggunaan semua
data Nasabah yang dikumpulkan oleh Klikpremi dalam hal proses
transaksi pembelian Produk Asuransi.

Nasabah atau Calon Nasabah menyatakan setuju atas Penggunaan semua
data Nasabah yang dikumpulkan oleh Klikpremi dalam hal promosi dan
edukasi serta hal-hal yang terkait dengan Nasabah

Penggunaan Logo & Hak Cipta
Penggunaan Logo Asuransi untuk menjelaskan informasi yang dimaksud
atau mengidentifikasi perusahaan, produk atau layanan dari perusahaan
tersebut atau, dalam hal ini rate premi dapat berubah sewaktu-waktu.
Semua logo yang dicantumkan di halaman ini hanya untuk kepentingan
penyampaian informasi mengenai produk asuransi yang diwakili dan
tidak dimaksudkan untuk pelanggaran hak cipta.

Akurasi Data Produk Asuransi dan Kontrak Asuransi
Team Klikpremi menyampaikan data seakurat mungkin sesuai dengan
Kebijakan pada Klikpremi tentang perbandingan harga Produk Asuransi
dengan tujuan memberikan kemudahan dan Ketepatan Harga yang akan
dibeli oleh Calon Nasabah.
Segala ketentuan yang terkait dengan polis asuransi sepenuhnya
mengikuti apa yang tertulis pada Kontrak Polis yang dikeluarkan oleh
Perusahaan Asuransi secara Resmi.

Penetapan Harga
Seluruh Produk Asuransi dijual dalam mata uang Rupiah. Harga yang
tertera pada website Klikpremi dapat berubah dan dapat bervariasi
tergantung Kebijakan Klikpremi dan Ketentuan dari Perusahaan

Asuransi yang bersangkutan. Kami terus berupaya untuk menyediakan
informasi terkini dari produk dan premi pada website Klikpremi.

Persetujuan dan Penolakan transaksi/informasi
Klikpremi berhak mempertimbangkan untuk menerima dan menolak
proses transaksi kepada siapapun.
Klikpremi dapat memberikan informasi pribadi Anda kepada mitra
asuransi terkait apabila Anda mendaftarkan diri untuk membeli sebuah
produk melalui Klikpremi.

Biaya Pembayaran Via Kartu Kredit VISA/MASTER
Klikpremi berhak mengenakan biaya tambahan kartu kredit apabila
calon Nasabah membeli Produk Asuransi di Portal ini.
Klikpremi berhak mengenakan biaya administrasi dalam proses
penerbitan Polis Asuransi (Bebas Biaya Administrasi Polis) apabila
diperlukan.

Cara Mengklaim Melalui Klikpremi
Klikpremi bersedia membantu Proses Klaim Nasabah ke Perusahaan
Asuransi yang diinginkan dengan catatan semua dokumen yang
dibutukan sudah lengkap dan formulir klaim sudah diisi dengan benar.
Kami hanya membantu proses klaim hanya untuk polis yang Anda beli
dari Klikpremi. Anda harus menginformasikan permintaan klaim Anda
kepada kami, dan mengirimkan data diri berupa nama, detail kontak lain,
client ID, Transaksi ID yang ditulis pada Keterangan pada Klikpremi
yang Anda miliki.

Anda juga harus memberikan data lengkap berupa cetakan deskripsi
polis terkait, syarat ketentuan dari polis tersebut, Anda dapat
mengirimkan notifikasi dan informasi klaim melalui email atau surat ke:
Email: klikpremi@gmail.com
Alamat: Regency Melati Mas Blok E10/11 Serpong, Tangerang
Selatan
Mobile: 0819-11028884 , W/A 08522-0022884

Jaminan Uang Kembali
Klikpremi menetapkan kebijakan jaminan uang kembali/refund apabila
Polis Asuransi Anda ditolak, dengan ketentuan sebagai berikut:
Uang Kembali 100 %
Ketentuan ini berlaku apabila pembayaran polis dilakukan via transfer
ATM, dan bentuk pembayaran lain selain kartu kredit.
Uang Kembali 100 %
Ketentuan ini berlaku apabila pembayaran polis dilakukan dengan kartu
kredit via Veritrans.

Kontak mengenai Kebijakan Syarat dan Ketentuan
Dengan mengakses situs ini, Pengunjung telah setuju dengan Syarat &
Ketentuan yang berlaku dalam setiap transaksi.
Jika Anda mempunyai pertanyaan atau komentar silahkan hubungi kami
di:
Klikpremi.com
Phone: 0819-11028884 W/A 08522-0022884
Email Customer Service :klikpremi@gmail.com

