
 

 

Ringkasan Produk 
 

Zurich H&S Plus 

 

 

 

Manfaat Asuransi 

 Manfaat Rawat Inap  

Apabila Tertanggung menjalani Rawat Inap 

di Rumah Sakit (rincian manfaat sesuai Tabel 

Manfaat yang tertera dalam ringkasan 

produk ini) dalam Masa Asuransi, maka ZTL 

akan membayarkan biaya perawatan 

tersebut sesuai Plan yang dipilih dengan 

fasilitas cashless maupun reimbursement. 

 Manfaat Rawat Jalan & Perawatan Gigi 

Akibat Kecelakaan  

Apabila Tertanggung mengalami perawatan 

Rawat Jalan di Rumah Sakit akibat dari 

Kecelakaan, maka ZTL akan memberikan 

penggantian untuk Perawatan Darurat 

termasuk perawatan gigi akibat Kecelakaan 

 Manfaat Meninggal Dunia 

Apabila Tertanggung Meninggal Dunia 

karena Kecelakaan atau menderita Penyakit 

yang dijamin oleh Produk ini dalam Masa 

Asuransi maka ZTL akan memberikan 

santunan dengan besaran sesuai dengan 

Plan yang dipilih. 

 DERB (Daily Entitlement Refund Benefit) 

Manfaat pertama di Indonesia yang 

memberikan penggantian selisih biaya kamar 

Rawat Inap jika biaya kamar lebih rendah 

dari Plan yang dipilih. Perusahaan akan 

mengenakan premi/biaya ekstra diluar premi 

produk Zurich H&S Plus. 

 Protesa & Implan 

Pembayaran pengobatan yang berhubungan 

dengan Protesa & Implan. 

 Pembayaran Biaya Operasi yang Lebih 

Fleksibel 

Manfaat One Day Surgery yaitu penggantian 

biaya operasi ringan atau berat tanpa Rawat 

Inap. 

 10 MCMB (Major Catastrophe Medical 

Benefit)  

Memberikan Manfaat tambahan berupa 

pembayaran biaya pengobatan maupun 

Rumah Sakit dengan besaran sesuai dengan 

Plan yang dipilih Apabila Tertanggung 

terdiagnosa salah satu dari 10 (sepuluh) jenis 

penyakit Kritis berikut : 

- Kanker 

- Luka Bakar Berat 

- Stroke 

- Bedah pada penyakit Jantung Koroner 

- Gagal Ginjal 

- Kelumpuhan  

- Koma  

- Transplantasi Organ utama 

- Bedah Katup Jantung 

- Bedah untuk pembuluh darah Aorta 

Zurich H&S Plus  
adalah produk Asuransi 
Tambahan yang 
memberikan perlindungan 
jiwa karena Kecelakaan 
dan Kesehatan yang 
komprehensif bagi Anda 
yang mencakup 
perawatan baik dalam 
maupun luar negeri 
dengan fasilitas cashless 
maupun reimbursement.  
 
Produk ini hanya tersedia 
dalam mata uang Rupiah. 

Ringkasan Produk ini merupakan penjelasan 
singkat tentang produk asuransi dan bukan 
merupakan bagian dari Polis. Definisi dan 
keterangan lebih lengkap dapat dipelajari 
pada Polis yang diterbitkan oleh PT Zurich 
Topas Life, selanjutnya disebut ‘ZTL’. 



 

 

 Extra 

Memberikan tambahan limit Batas Manfaat 

Tahunan dari Plan tertentu sebagaimana 

yang ditetapkan dalam Tabel Manfaat Zurich 

H&S Plus untuk 1 (satu) tahun Polis 

Tertanggung akan mendapatkan manfaat ini 

dengan tambahan Premi.  

 Fasilitas Opini Medis Kedua 

Memberikan fasilitas opini Medis Kedua jika 

Tertanggung menderita salah satu 

Ketidakmampuan yang memenuhi syarat 

Pertanggungan. (Jika Tertanggung memilih 

Plan yang mempertanggungkan manfaat ini) 

 Fasilitas Layanan Evakuasi Medis 

Memberikan fasilitas Layanan Evakuasi Medis 

kepada Tertanggung ketika sedang dalam 

perjalanan di dalam atau luar negeri (Jika 

Tertanggung memilih Plan yang 

mempertanggungkan manfaat ini) 

 

Fasilitas Koordinasi Manfaat 

Fasilitas ini dapat digunakan apabila 

Tertanggung dijamin oleh produk asuransi 

sejenis dari Perusahaan Asuransi lain atau antar 

produk asuransi sejenis yang diterbitkan oleh 

ZTL. Keterangan lebih jelas dapat dilihat pada 

Ketentuan Khusus  Zurich H&S Plus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kewajiban Pemegang Polis 

 Memberikan informasi dan dokumen 
pendukung yang lengkap, benar, jujur 
dan akurat  

 Memahami syarat dan ketentuan 
pertanggungan sebelum 
menandatangani SPAJ untuk produk 
asuransi dasar 

 Memberitahukan apabila terdapat 
perubahan atas informasi atau dokumen 
yang diberikan kepada ZTL 

 Membayar Premi tepat waktu sebelum 
Tanggal Jatuh Tempo 

 Kewajiban lainnya sebagaimana 
tercantum dalam Polis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cara Mengajukan Perlindungan  
Zurich H&S Plus 

1. Ketentuan usia masuk Pemegang Polis 
adalah minimal 18 tahun (ulang tahun 
terakhir), Tertanggung adalah 15 hari - 
69 tahun (ulang tahun terakhir).  

2. Melengkapi dokumen yang diperlukan 
berkaitan dengan pengajuan Polis atas 
Produk Asuransi Dasar. 



 

 

 

TABEL MANFAAT ZURICH H&S PLUS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Mengerti prioritas Anda dan memberi ketenangan Jiwa 
dengan fasilitas cashless. 
 

Ketentuan Pembayaran Klaim : 

Untuk pembayaran manfaat Sesuai Tagihan (As Charged) sebagaimana dimaksud dalam Tabel 
Manfaat Zurich H&S Plus berlaku ketentuan berikut : 

jika Tertanggung atas permintaan sendiri menempati kelas kamar diatas Plan yang diambil,  
maka pembayaran manfaat yang Sesuai Tagihan (As Charged) akan dihitung secara prorata 
berdasarkan perhitungan sebagai berikut:  

 

 
 
 

Dengan keterangan: 

X = harga kamar sesuai Plan 

Y = harga kamar diatas Plan 

Z = total biaya yang ditagihkan 

 

Ilustrasi 1 

Bapak Joni, 35 tahun, tidak merokok, membeli produk Zurich H&S Plus dengan Plan Basic. 

Setahun setelah polis aktif, Bapak Joni mengalami Rawat Inap selama 5 hari dan mengajukan 

Klaim dengan rincian Klaim sebagai berikut : 

- ICU/ICCU (2 hari)  :Rp 600.000 x 2  = Rp 1.200.000 

- Rawat Inap Harian (3 hari)  : Rp 350.000 x 3  = Rp  950.000 

- Biaya Perawatan Lainnya  : Rp 7.000.000  = Rp 7.000.000 

Total    = Rp 9.150.000 

Berdasarkan Tabel Benefit Zurich H&S Plus dan Ketentuan Pembayaran klaim di atas, Maka 
Penanggung akan membayarkan Klaim Bapak Joni sebagai berikut ; 

- ICU/ICCU (2 hari) : Rp 600.000 x 2  = Rp 1.200.000 

- Rawat Inap Harian (3 hari)  : Rp 300.000 x 3  = Rp  900.000 

- Biaya Perawatan Lainnya  : Rp 6.500.000  = Rp 6.500.000 

Total    = Rp 8.650.000 

Sehingga Tertanggung harus membayar Kelebihan Klaim sebesar : 

Rp 9.150.000- Rp 8.650.000 = Rp. 500.000 

 

Ilustrasi 2 

Bapak Joni, 35 tahun, tidak merokok, membeli produk Zurich H&S Plus dengan Plan Silver. 

Setahun setelah polis aktif, Bapak Joni mengalami Rawat Inap di Rumah Sakit di Indonesia 

selama 5 hari dan mengajukan Klaim dengan rincian Klaim sebagai berikut : 

- Rawat Inap Harian (5 hari)  : Rp 2.000.000 x 5   = Rp 10.000.000 

- Biaya Perawatan Lainnya  : Rp 10.000.000    = Rp 10.000.000 

- Tindakan Operasi : Rp 30.000.000   = Rp 30.000.000 

Total     = Rp 50.000.000 

Berdasarkan Tabel Benefit Zurich H&S Plus dan Ketentuan Pembayaran klaim di atas, Maka 
Penanggung akan membayarkan Klaim Bapak Joni sebagai berikut ; 

- Rawat Inap Harian (5 hari) dengan kamar satu tempat tidur di Rumah Sakit di Indonesia: 

Rp 1.500.000 x 5    = Rp 7.500.000 

- Biaya Perawatan Lainnya  : 

(1.500.000/2.000.000) x Rp 10,000,000   = Rp   7.500.000 

- Pembedahan  :  

(1.500.000/2.000.000) x Rp 30.000.000   = Rp 22.500.000 

Total     = Rp 37.500.000 

Sehingga Tertanggung harus membayar Kelebihan Klaim sebesar : 

Rp 50.000.000- Rp 37.500.000 = Rp. 12.500.000 

Tabel Prorata 

X 
*  Z 

Y 



 

 

Ilustrasi 3 

Bapak Joni, 35 tahun, tidak merokok, membeli produk Zurich H&S Plus dengan Plan Silver. 

Setahun setelah polis aktif, Bapak Joni mengalami Rawat Inap di kamar satu tempat tidur yang 

terdapat kamar mandi di dalamnya dengan harga terendah di Rumah Sakit di Singapura selama 

5 hari dan mengajukan Klaim dengan rincian Klaim sebagai berikut : 

- Rawat Inap Harian (5 hari)  : Rp 6.000.000 x 5   = Rp 30.000.000 

- Biaya Perawatan Lainnya  : Rp 20.000.000    = Rp 20.000.000 

- Protesa : Rp 50.000.000   = Rp 50.000.000 

Total     = Rp 100.000.000 

Berdasarkan Tabel Benefit Zurich H&S Plus dan Ketentuan Pembayaran klaim di atas, Maka 
Penanggung akan membayarkan Klaim Bapak Joni sebagai berikut ; 

- Rawat Inap Harian (5 hari)  : Rp 6.000.000 x 5   = Rp 30.000.000 

- Biaya Perawatan Lainnya  : Rp 20.000.000    = Rp 20.000.000 

- Protesa : Rp 50.000.000   = Rp 50.000.000 

Total     = Rp 100.000.000 

Sehingga tidak ada Kelebihan Klaim yang harus dibayar oleh Tertanggung. 

 

Namun, jika Bapak Joni mengalami Rawat Inap di kamar satu tempat tidur dengan harga di atas 
harga terendah, dengan rincian Klaim sebagai berikut: 

- Rawat Inap Harian (5 hari)  : Rp 7.500.000 x 5   = Rp 37.500.000 

- Biaya Perawatan Lainnya  : Rp 20.000.000    = Rp 20.000.000 

- Protesa : Rp 50.000.000   = Rp 50.000.000 

Total     = Rp 107.500.000 

Berdasarkan Tabel Benefit Zurich H&S Plus dan Ketentuan Pembayaran klaim di atas, Maka 
Penanggung akan membayarkan Klaim Bapak Joni sebagai berikut ; 

- Rawat Inap Harian (5 hari): Rp 6.000.000 x 5   = Rp 30.000.000 

- Biaya Perawatan Lainnya  : 

(6.000.000/7.500.000) x Rp 20,000,000   = Rp 16.000.000 

- Pembedahan  :  

(6.000.000/7.500.000) x Rp 50.000.000   = Rp 40.000.000 

Total     = Rp 86.000.000 

Sehingga Tertanggung harus membayar Kelebihan Klaim sebesar : 

Rp 107.500.000- Rp 86.000.000 = Rp. 21.500.000 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tata Cara Klaim 

1. Fasilitas cashless hanya berlaku untuk pelayanan medis yang dilakukan di Rumah 
Sakit rekanan Penanggung. 

2. Pengajuan klaim reimbursement atau meninggal dunia wajib disampaikan kepada 
Penanggung dalam waktu 60 hari sejak tanggal selesainya pelayanan medis atau 
meninggal dunia. 

3. Pengajuan klaim reimbursement kelebihan biaya dalam rangka Koordinasi Manfaat 
wajib disampaikan kepada Penanggung dalam waktu 30 hari sejak tanggal Surat 
Koordinasi atau tanggal di dokumen bukti pembayaran klaim dari perusahaan 
asuransi/ kantor yang pertama kali diminta klaimnya. 

4. Isi Formulir Klaim dengan lengkap dan benar, lengkapi dokumen yang disyaratkan 
sebagaimana tercantum pada Buku Panduan Polis, dan kirimkan formulir beserta 
semua dokumen yang diperlukan tersebut ke Kantor Pusat ZTL atau melalui Tenaga 
Pemasar. 

5. Formulir Klaim bisa didapatkan melalui website ZTL di www.zurich.co.id 

http://www.zurich.co.id/


 

 

Hal-hal yang dapat menyebabkan klaim 

tidak dibayarkan dan atau Polis 

dibatalkan 

Terkait Manfaat Rawat Inap, Manfaat 

Tindakan Bedah, dan Manfaat Rawat Jalan 

& Gigi Yang Disebabkan Oleh Kecelakaan: 

a Kondisi Yang Telah Ada Sebelumnya; 
b Biaya Pelayanan Medis (selain akibat 

Kecelakaan) yang dikeluarkan dalam Masa 
Tunggu karena Tertanggung menderita 
suatu Penyakit; 

c Kondisi apa pun yang disebabkan oleh 
melahirkan, keguguran, aborsi, atau 
kehamilan termasuk namun tidak terbatas 
pada tes kehamilan, perawatan sebelum 
melahirkan serta asuhan pascasalin dan 
komplikasi-komplikasi lainnya yang timbul 
karena kehamilan, kontrasepsi atau alat 
kontrasepsi, kemandulan atau sterilisasi jenis 
kelamin yang mana pun; 

d Bedah kosmetik atau bedah plastik untuk 
kosmetik kecuali jika diperlukan akibat 
Cedera Tubuh karena kecelakaan; 

e Biaya apapun untuk perawatan atau bedah 
gigi kecuali jika biaya tersebut perlu 
dikeluarkan akibat perawatan gigi yang 
diperlukan untuk gigi Tertanggung yang 
sehat dan alami dan diakibatkan oleh Cedera 
Tubuh karena Kecelakaan; 

f Vaksinasi atau inokulasi, pemeriksaan 
kesehatan lengkap, pemulihan, usaha 
pencegahan atau rest care atau perawatan 
di sanatarium, atau biaya yang dikeluarkan 
tidak berhubungan dengan diagnosis dan 
perawatan dari kondisi Rawat Inap yang 
diperlukan (Confinement); 

g Kelainan bawaan termasuk namun tidak 
terbatas pada Hernia, Epilepsi, Strabismus 
(mata juling) dan Hidrosefalus (kepala 
busung); 

h Pemeriksaan mata rutin, kesalahan refraksi 
mata atau perbaikannya dengan kacamata; 

i Bunuh diri, percobaan bunuh diri, 
mencederai diri dengan sengaja, tidak waras, 
atau ketika dalam pengaruh alkohol atau 
obat terlarang; 

j Ikut serta dalam olah raga berbahaya baik 
sebagai seorang profesional maupun 
menerima bayaran dari kegiatan mengikuti 
olah raga tersebut, termasuk namun tidak 
terbatas pada olah raga tinju, karate, aikido, 
judo, silat, gulat dan sejenisnya, ski air, 
terjun payung, panjat tebing, mendaki 
gunung,perlombaan ketangkasan/kecepatan 
yang menggunakan kendaraan bermotor, 
sepeda, kuda, perahu, pesawat udara atau 
sejenisnya kecuali premi risiko sudah 
dibayarkan; 

k Melakukan atau turut serta dalam 
melakukan tindak kejahatan, dan/atau 
melanggar hukum dan peraturan yang 
berlaku; 

l Ikut dalam perjalanan udara selain sebagai 
penumpang resmi pada penerbangan 
komersial yang telah diakui yang memiliki 
izin yang masih berlaku, berjadwal tetap dan 
memiliki rute penerbangan tetap; 

m Perawatan oleh siapa pun selain Dokter yang 
terdaftar dalam satu wilayah geografis 
dimana ia melakukan prakteknya; 

n.  Cacat apa pun yang dapat diberi kompensasi 
menurut undang-undang, pemerintah atau 
di mana ada manfaat yang harus dibayarkan 
berdasarkan polis asuransi lain kecuali 
sampai batas di mana klaim tersebut tidak 
memperoleh penggantian berdasarkan atau 
menurut undang-undang tersebut atau polis 
lainnya; 

o. Penyakit kelamin, HIV (Human 
Immunodeficiency Virus) dan/atau penyakit 

yang terkait dengan HIV termasuk AIDS 
(Acquired Immune Deficiency Syndrome) 
dan/ atau segala turunan mutan atau 
variasinya tanpa memandang bagaimana 
disebabkannya atau pun apa namanya; 

p. Perang, penyerbuan, tindakan oleh musuh 

asing, tindak permusuhan (baik dengan 

menyatakan perang atau tidak), perang sipil, 

pembangkangan, pemberontakan, revolusi, 

perebutan kekuasaan atau perebutan 

kekuasaan oleh militer, keikutsertaan langsung 

dalam pemogokan, kerusuhan atau keributan 

sipil; 

q. Radiasi ionisasi atau pencemaran oleh 
radioaktivitas dari bahan bakar nuklir apa pun 
atau pun dari limbah nuklir dari pembakaran 
bahan bakar nuklir, atau dari bahan senjata 
nuklir; 

r. Sunat (sirkumsisi) dan akibat-akibatnya, di 
samping sunat akibat Kecelakaan atau 
Penyakit; 

s. Perawatan karena kondisi kesehatan dari 
keadaan mental usia lanjut (geriatri); 

t. Mengenai perawatan untuk gangguan mental, 
cacat mental, atau perawatan yang dilakukan 
di Rumah Sakit Jiwa atau di bagian psikiatri 
rumah sakit atau perawatan yang dilakukan 
oleh psikiater perawatan dan bedah untuk 
mengubah jenis kelamin; 

u. Rawat Inap yang tidak dilakukan di Rumah 
Sakit; 

v. Rawat Jalan yang tidak terkait dengan Rawat 
Inap, kecuali yang ditentukan dalam Tabel 
Manfaat Zurich H&S Plus; atau 

w. Perawatan untuk kegemukan, penurunan 
berat badan atau menambah berat badan. 

x. Perawatan dan/atau pengobatan 
eksperimental, tradisional, belum diakui oleh 
Kementrian Kesehatan Republik Indonesia, 
Badan Pengawasan Obat dan Makanan 
(BPOM), organisasi profesi medis dan/atau 
alternatif yang di luar ilmu kedokteran barat 
dan komplikasinya yang tidak terbatas pada 
akupuntur (kecuali dilakukan oleh Dokter), 
sinshe, dukun patah tulang, tabib, 
paranormal, chiropractor, naturopath, 
holistic dan sejenisnya. 

 
Terkait Manfaat 10 Major Catastrophe 

Medical Benefit: 

a. Kondisi Yang Telah Ada Sebelumnya, 

termasuk Penyakit Kritis yang telah ada 

sebelum : 

i. tanggal berlaku Asuransi Tambahan 

Zurich H&S Plus ini, atau 

ii. berakhirnya Masa Tunggu Manfaat 10 

MCMB, atau 

iii. Tanggal Pemulihan Polis; 

b. Penyakit bawaan (Congenital); 

c. Bunuh diri atau usaha bunuh diri; 

d. Melakukan atau turut serta dalam 

melakukan tindak kejahatan, dan/atau 

melanggar hukum dan peraturan yang 

berlaku; 

e. Terinfeksi virus HIV (Human 

Immunodeficiency Virus) dan/atau penyakit 

yang terkait dengan HIV termasuk AIDS 

(Acquired Immune Deficiency Syndrome) 

dan/ atau segala turunan mutan atau 

variasinya tanpa memandang bagaimana 

disebabkannya atau pun apa namanya; 

f. Berada di bawah pengaruh alkohol atau 

obat-obatan kecuali yang diresepkan oleh 

Dokter; 



 

 

g. Ikut serta dalam olah raga berbahaya 

baik sebagai seorang profesional 

maupun menerima bayaran dari 

kegiatan mengikuti olah raga tersebut, 

termasuk namun tidak terbatas pada 

olah raga tinju, karate, aikido, judo, 

silat, gulat dan sejenisnya, ski air, terjun 

payung, panjat tebing, mendaki 

gunung, perlombaan 

ketangkasan/kecepatan yang 

menggunakan kendaraan bermotor, 

sepeda, kuda, perahu, pesawat udara 

atau sejenisnya kecuali premi risiko 

sudah dibayarkan; atau 

h. Ikut dalam perjalanan udara selain 

sebagai penumpang resmi pada 

penerbangan komersial yang telah 

diakui yang memiliki izin yang masih 

berlaku, berjadwal tetap dan memiliki 

rute penerbangan tetap. 

i. Kondisi lainnya yang secara khusus 

dikecualikan pada Ketentuan Khusus 

Asuransi Tambahan Zurich H&S Plus. 

 

Terkait Manfaat Meninggal 

a. Meninggal karena Kondisi Yang Telah 

Ada Sebelumnya; 

b. Bunuh diri atau usaha bunuh diri baik 

karena gangguan jiwa maupun bukan, 

dalam waktu 1 (satu) tahun sejak 

Tanggal Berlaku Polis; 

c. Dalam pengaruh alkohol atau 

narkotika, atau obat-obatan terlarang 

kecuali yang diresepkan oleh Dokter; 

d. Melakukan atau turut serta dalam 

melakukan tindak kejahatan, dan/atau 

melanggar hukum dan peraturan yang 

berlaku; 

e. Dihukum mati oleh pengadilan, atau 

melakukan pelanggaran hukum, atau 

melakukan perlawanan yang dilakukan 

saat akan ditahan oleh petugas 

berwenang; atau 

f. Terinfeksi virus HIV (Human 

Immunodeficiency Virus) dan/atau 

penyakit yang terkait dengan HIV 

termasuk AIDS (Acquired Immune 

Deficiency Syndrome) dan/ atau segala 

turunan mutan atau variasinya tanpa 

memandang bagaimana disebabkannya 

atau pun apa namanya. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

Catatan Penting:  

Penjelasan secara terperinci terkait dengan 

manfaat, fasilitas, prosedur, dan ketentuan 

yang lebih jelas dapat di baca pada Polis.

PT. Zurich Topas Life 

Berkantor pusat di Jakarta, ZTL merupakan bagian dari Zurich Insurance Group yang 
memperluas usahanya di industri asuransi jiwa Indonesia sejak November 2010. Sebagian besar 
saham ZTL dimiliki oleh Zurich Insurance Company Ltd. dan sebagian lagi dimiliki oleh PT. 
Mayapada Prasetya Prakarsa sebagai mitra lokal. 

Zurich Insurance Group Ltd. (Zurich) adalah penyedia layanan asuransi dan jasa keuangan yang 
memiliki jaringan global di Amerika Utara, Eropa, Asia Pasifik, Amerika Latin dan lainnya. 
Didirikan tahun 1872, Zurich berkantor pusat di Zurich Swiss. Grup kami telah mempekerjakan 
55.000 karyawan yang melayani nasabah di lebih dari 170 negara. 

Strategi multi-distribusi ZTL menyediakan nasabah beragam pilihan untuk mendapatkan 
produk-produk asuransi dari ZTL sekaligus menjadikan kehadiran kami lebih bermakna untuk 
melayani beragam segmen nasabah. 

ZTL memiliki tenaga pemasar yang profesional dan didukung mitra bank berkualitas yang 
mengerti akan kebutuhan nasabah. Mereka memberikan solusi yang tepat sesuai dengan 
kebutuhan setiap individu di setiap masa kehidupannya melalui produk perlindungan dan 
perencanaan keuangan yang komprehensif. 

Didukung oleh Zurich Insurance Group yang memiliki kekuatan keuangan yang solid serta para 
ahli global di dunia asuransi, ZTL berkomitmen untuk menjadi perusahaan asuransi jiwa terbaik 
di Indonesia untuk nasabah, karyawan, pemegang saham dan mitra bisnis. 

PT Zurich Topas Life merupakan perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar dan diawasi oleh 
Otoritas Jasa Keuangan. 

Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi www.zurich.co.id 

 

 

 

Cara Menyampaikan Keluhan 

Nasabahdapat menyampaikan saran atau 
keluhan kepada ZTL melalui layanan 
Customer Care berikut ini: 

Telepon  : 021 1500-ZUR(987) 

Fax : 021 2500 868 

E-mail : customercare.indo@zurich.com 

Surat atau tatap muka langsung dengan 
Staf Customer Care di Kantor Pusat ZTL 
yang beralamat:  

 

PT Zurich Topas Life 

Mayapada Tower II lantai 3 

Jl. Jend Sudirman Kav.27 

Jakarta 12920 

 

Layanan Customer Care ZTL buka setiap 
hari Senin s/d Jumat jam 8:30 – 17:00 WIB. 

http://www.zurich.co.id/

