
lumahealth.comBrosur ini hanya dimaksudkan sebagai informasi dan bukan merupakan dokumen polis. “Luma SCHENGEN Pass” adalah nama dagang untuk polis 
asuransi perjalanan ini, dipertanggungkan pada Bao Long Insurance Corporation, didistribusikan secara global oleh Luma International 
(ORIAS Register No. 17 007 455), dan dilayani oleh Luma Care Co. Ltd.

Beli online 
dan langsung terima sertifikat via email

Asuransi untuk Visa Schengen 
dengan pertanggungan minimum 30.000 EUR

Perlindungan Covid-19

Mencakup Eropa, wilayah Schengen, Inggris/UK
dan juga: Monako, Liechtenstein, Andorra, San Marino, Vatikan

Syarat dan ketentuan:
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Tanggal mulai polis yang paling awal adalah 
tanggal pembelian, bukan tanggal sebelum itu.

Jangka waktu maksimum pertanggungan Polis ini 
adalah 180 hari kalender berturut-turut.

Pemohon harus berusia antara 4 minggu sampai 75 
tahun.

Anak di bawah usia 7 tahun harus didampingi oleh 
seorang dewasa yang juga ditanggung dalam Polis 
yang sama.

Uang pertanggungan Kecelakaan Diri untuk anak 
di bawah usia 18 tahun tidak dapat melebihi 1.000 
EUR.

Pemegang Polis wajib mengajukan klaim dalam 
waktu 6 bulan setelah tanggal kejadian di dalam 
klaim tersebut.

Tidak ada penagihan secara langsung untuk biaya 
pengobatan kecuali pengaturannya dikoordinasi-
kan oleh Penanggung atau perusahaan bantuan 
yang ditunjuknya.

Polis ini tidak menanggung kondisi yang sudah 
terjadi sebelumnya, pengecualian umum ataupun 
pengecualian biaya pengobatan sebagaimana 
tercantum di dalam Ketentuan Polis.

Wilayah pertanggungan Luma Schengen Pass 
mengacu pada negara-negara yang memenuhi 
syarat untuk pertanggungan sebagaimana 
tercantum di dalam Sertifikat Asuransi. Anda akan 
ditanggung selama masa berlaku polis asuransi 
Anda untuk perjalanan regional atau 
perjalanan-perjalanan di semua negara yang 
termasuk dalam wilayah pertanggungan.

Polis ini hanya berlaku untuk perjalanan liburan 
atau perjalanan bisnis (terbatas pada pekerjaan 
administratif dan pekerjaan non-manual saja) dan 
TIDAK menanggung perjalanan ke negara apa pun 
dalam wilayah pertanggungan untuk mencari 
perawatan medis.

Dalam hal negara asal Tertanggung adalah salah 
satu negara di dalam wilayah pertanggungan yang 
memenuhi syarat, Polis ini TIDAK menanggung 
kerugian atau biaya apa pun yang timbul dari 
negara asal Tertanggung.

Dalam hal Tertanggung ingin membeli polis lain 
setelah polis pertama habis masa berlakunya, tidak 
boleh ada jeda dalam pertanggungan dan total 
masa pertanggungan dari gabungan semua polis 
tidak boleh melebihi 180 hari. 
Pemegang polis yang berusia 76 tahun selama 
masa berlaku polis tidak dapat membeli polis baru. 
Setiap kejadian atau kondisi yang terjadi sebelum 
tanggal mulai polis baru dianggap sudah terjadi 
sebelumnya dan Tertanggung tidak dapat 
mengklaim kondisi tersebut dengan polis baru. 
Apabila Tertanggung dirawat secara aktif ataupun 
di bawah pengawasan Dokter atau Ahli Bedah, 
Tertanggung tidak dapat membeli polis lain.

I. BIAYA MEDIS DAN BANTUAN DARURAT: 
Menanggung biaya pengobatan akibat sakit atau cedera karena kecelakaan baik untuk pasien Rawat 
Inap maupun Rawat Jalan.

Biaya Medis: Biaya rawat inap, operasi, ambulans, obat-obatan, dan pemeriksaan dengan 
maksimum 240 EUR per hari untuk kamar dan makanan di rumah sakit.

Perawatan Tindak Lanjut: Biaya pengobatan yang dikeluarkan secara wajar segera setelah 
keluar dari rumah sakit dalam waktu 90 hari setelah kembali ke negara asal.

Evakuasi Darurat: Evakuasi darurat ke fasilitas terdekat yang mampu memberikan perawatan 
medis yang memadai.

Pemulangan: Pemulangan ke negara asal ketika Perusahaan dan dokter yang merawat 
menetapkan bahwa hal itu diperlukan.

Tunjangan Tunai Rumah Sakit: 40 EUR untuk setiap hari penuh Tertanggung dirawat di rumah 
sakit selama 24 jam akibat cacat yang ditanggung.

Biaya Tambahan Perjalanan & Akomodasi: Biaya perjalanan tambahan Tertanggung untuk 
kembali ke negara asal dan biaya akomodasi tambahan yang dikeluarkan Tertanggung ataupun seorang 
anggota keluarga dekat atau pendamping perjalanan Tertanggung apabila biaya tersebut timbul akibat 
rawat inap Tertanggung karena cacat yang ditanggung dan memerlukan perawatan medis.

Kunjungan Anggota Keluarga: Biaya perjalanan untuk 1 anggota keluarga dekat untuk bergabung 
dengan Tertanggung yang tidak dapat meninggalkan rumah sakit selama lebih dari 5 hari atau 
meninggal dunia di luar negeri.

Pemulangan Anak: Biaya perjalanan dan akomodasi tambahan yang wajar untuk pemulangan 
anak yang ditanggung dan tanpa pengawasan (usia di bawah 16 tahun) ke negara asal.

Jenazah: Biaya transportasi untuk pemulangan jenazah ke negara asal.

II. KECELAKAAN DIRI: Kematian atau cacat tetap karena kecelakaan termasuk kehilangan satu 
atau lebih anggota badan ataupun kehilangan penglihatan pada satu atau kedua mata. Batas 
pertanggungan untuk anak di bawah 18 tahun adalah 1.000 EUR.

III. PERTANGGUNGAN INSIDENTAL: Menanggung insiden selama perjalanan.

Bagasi dan Barang Pribadi: Kerugian atau kerusakan yang secara langsung diakibatkan oleh 
kecelakaan, pencurian, perampasan, perampokan, atau kesalahan penanganan oleh pengangkut atas 
bagasi atau barang pribadi yang dibawa Tertanggung. Batasnya adalah 200 EUR per barang dan 300 
EUR per pasang atau set. Kehilangan laptop dibatasi hingga 300 EUR.

Keterlambatan Bagasi: Pembelian darurat barang-barang penting seperti perlengkapan mandi dan 
pakaian hingga maksimum 53 EUR per barang ketika bagasi yang terdaftar terlambat selama setidaknya 
6 jam dari waktu kedatangan di negara-negara yang memenuhi syarat dalam wilayah pertanggungan.

Kehilangan Dokumen Perjalanan: Biaya untuk mendapatkan penggantian paspor, tiket pesawat; 
biaya perjalanan dan akomodasi yang dikeluarkan untuk mendapatkan penggantian tersebut yang timbul 
akibat pencurian, perampasan, perampokan, dan kehilangan yang tidak disengaja. Batas maksimum per 
hari untuk biaya perjalanan dan akomodasi adalah 120 EUR untuk Paket 2 dan 160 EUR untuk Paket 3.

Uang Pribadi: Kehilangan uang tunai, uang kertas mata uang asing, dan cek perjalanan akibat 
pencurian, perampasan, atau perampokan.

Tunjangan Tunai Keterlambatan Perjalanan: Jika Tertanggung tidak perlu membayar biaya 
perjalanan tambahan sewaktu terjadi keterlambatan perjalanan, Tertanggung akan diberi kompensasi 
sebesar 20 EUR untuk setiap 6 jam penuh keterlambatan.

Biaya Pembatalan atau Pengurangan Perjalanan: Penggantian atas uang muka pengaturan 
perjalanan yang tidak dapat dikembalikan ataupun penambahan biaya perjalanan karena kematian, 
cedera serius, atau sakitnya Tertanggung, anggota keluarga dekat, rekan bisnis dekat, atau teman 
perjalanan dari Tertanggung; pemanggilan saksi, pelayanan sebagai juri peradilan; bencana alam di 
tempat tujuan yang direncanakan atau kehancuran total tempat tinggal utama Tertanggung.

Tanggung Gugat Perorangan: Kompensasi terhadap tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga 
sebagai akibat dari cedera yang tidak disengaja atau kehilangan atau kerusakan harta benda selama 
Masa Pertanggungan. (Manfaat ini tidak berlaku untuk penggunaan atau penyewaan kendaraan bermotor).

Pertanggungan Risiko Sendiri Mobil Sewaan: Penggantian terhadap risiko sendiri yang 
menjadi tanggung jawab Tertanggung untuk membayarnya atas kehilangan atau kerusakan yang 
tidak disengaja pada mobil sewaan.
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MANFAAT (EUR) Paket 1 Paket 2 Paket 3

3,000 EUR

250 EUR

700 EUR

300 EUR

500 EUR

200 EUR

100 EUR

2,000 EUR

500 EUR

500 EUR

500 EUR

300 EUR

100 EUR

300 EUR

100 EUR

1,000 EUR

8 hingga 14 hari (2 minggu)

1 hingga 7 hari (1 minggu)

15 hingga 21 hari (3 minggu)

22 hingga 30 hari (1 bulan)

31 hingga 60 hari (2 bulan)

61 hingga 90 hari (3 bulan)

91 hingga 120 hari (4 bulan)

121 hingga 150 hari (5 bulan)

151 hingga 180 hari (6 bulan)

15 USD

35 USD

39 USD

45 USD

65 USD

85 USD

125 USD

200 USD

250 USD

MASA PERTANGGUNGAN Paket 1 Paket 2 Paket 3

30 USD

50 USD

60 USD

65 USD

100 USD

140 USD

210 USD

315 USD

360 USD

25 USD

40 USD

45 USD

55 USD

70 USD

110 USD

170 USD

240 USD

300 USD


