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Yang
Diinsuranskan
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 pada  pendapat  mutlak  Syarikat  dan  Asia  Assistance  Network  (M)  Sdn.  Bhd.  berada  di

HospitalHospital

Hospital
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beliau
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Sekiranya Pihak Yang Diinsuranskan menanggung kerugian fizikal atau kerosakan kepada Isi
Kandungan Rumah beliau di kediaman tetap beliau di Malaysia termasuk Sabah / Sarawak ke
Semenanjung Malaysia dan sebaliknya yang ditinggalkan tanpa berpenghuni sewaktu ke luar
negara  termasuk  Sabah  /  Sarawak  ke  Semenanjung  Malaysia  dan  sebaliknya,  akibat
Kebakaran atau Kecurian dalam Tempoh Insurans, maka Syarikat akan membayar balik 
kerugian sehingga had maksimum sebagaimana dinyatakan dalam Jadual Faedah.
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Faedah ini hanya terpakai sekiranya Pihak Yang Diinsuranskan bertanggungjawab ke atas kos
tersebut di bawah perjanjian sewaan.



Tuntutan-tuntutan atau kejadian-kejadian yang boleh membawa kepada tuntutan tidak 
dimaklumkan terus secara bertulis kepada AmGeneral Insurance Berhad dalam tempoh 
tiga puluh satu (31) hari daripada tarikh kemalangan / kejadian.

(f) 

(g)

Perjalanan  Pihak  Yang  Diinsuranskan  bertentangan  dengan  nasihat  yang  diberi  oleh
Pengamal  Perubatan  atau  untuk  tujuan  mendapatkan  rawatan  perubatan  atau  telah
menghidapi sebarang Penyakit kritikal atau hilang upaya bagi tempoh dua belas (12) bulan
kalendar yang lepas.

Pihak Yang Diinsuranskan terlibat dalam sebarang aktiviti berkaitan dengan tentera laut,
tentera darat atau tentera udara atau polis, kerja manual, luar pesisir pantai, anak kapal, 
perlombongan, mengendalikan bahan letupan, penyelam atau sukan profesional dan krew 
kapal terbang.

Sinaran pengionan atau pencemaran oleh keradioaktifan daripada apa-apa sisa  
nuklear daripada pembakaran bahan api nuklear.
Kegagalan untuk mendapatkan penyuntikan vaksin yang diperlukan sebelum  berlepas.
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memaklumkan kepada AmGeneral Insurance Berhad secara bertulis secepat mungkin 
walau dalam apa jua keadaan tidak lewat daripada tiga puluh satu (31) hari daripada 
tarikh kemalangan / kejadian.
menyediakan dokumen-dokumen, maklumat dan bukti sebagaimana mungkin diperlu-
kan oleh AmGeneral Insurance Berhad atas perbelanjaan Pihak Yang Diinsuranskan.

Polisi dan Jadual ini hendaklah dibaca bersama sebagai satu kontrak dan membentuk 
kontrak keseluruhan di antara semua pihak dan tiada sebarang penyataan, kenyataan, 
waranti, perjanjian secara langsung atau tidak langsung, selain daripada yang terkandung 
di dalam kontrak ini dan sebarang ungkapan dan makna khususnya yang telah dinyatakan 
dalam mana-mana bahagian polisi atau jadual ini hendaklah membawa maksud khusus 
sedemikian dimana jua ia mungkin dicatat.

syarat-syarat dan pengendorsan Polisi ini setakat mana ia berhubung kait degan apa sahaja
yang perlu dilakukan atau dipatuhi oleh Pihak / Orang Yang Diinsuranskan hendaklah 
menjadi syarat duluan kepada mana-mana liabiliti Syarikat untuk membuat sebarang 
bayaran di bawah Polisi ini.

Polisi ini boleh terbatal sekiranya berlaku salah nyata, penerangan yang salah, kesilapan, 
tertinggal atau tidak mendedahkan fakta oleh Pihak / Orang Yang Diinsuranskan, yang 
mana Pihak / Orang Yang Diinsuranskan tahu atau sepatutnya telah mengetahui sebagai 
tidak benar, mengelirukan atau berkaitan atau yang mungkin telah mempengaruhi 
pertimbangan penanggung insurans yang berhemat (termasuk Syarikat) dalam menentukan 
premium yang perlu dibayar dan / atau menentukan jika risiko sepatutnya diterima, dengan 
atau tanpa niat untuk menipu Syarikat.

SALAH NYATAAN / PENIPUAN

7.  Keadaan pra-wujud, kehamilan, kelahiran bayi, keguguran, penguguran dan semua komplikasi  
 yang berkaitan, penyakit atau gangguan yang bersifat psikologi, tidak siuman, apa-apa keadaan  
 keresahan dan/atau kemurungan, penyakit mental.
8. Apa-apa kerugian akibat tukaran wang daripada apa-apa dan segala jenis.

Pihak / Orang Yang Diinsuranskan seharusnya mematuhi dan memenuhi terma-terma,   
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Diinsuranskan / Pemegang Polisi di alamatnya yang terakhir sekali diketahui oleh Syarikat 
dan dalam keadaan sedemikian akan memulangkan kepada Pihak Yang Diinsuranskan / 
Pemegang Polisi premium yang telah dibayar ditolak bahagian pro-rata daripadanya bagi 
tempoh Polisi ini yang telah berkuatkuasa. Polisi ini boleh dibatalkan pada bila-bila masa 
oleh Pihak Yang Diinsuranskan / Pemegang Polisi atas notis bertulis selama tujuh (7) hari 
kepada Syarikat dan dalam keadaan ini Pihak Yang Diinsuranskan / Pemegang Polisi akan 
berhak menerima pemulangan ditolak premium pada kadar jangka pendek bagi tempoh 
Polisi yang telah berkuatkuasa. 
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1. Pihak Diinsuranskan hendaklah membaca Polisi ini dengan teliti, dan jika terdapat kesilapan 
atau keterangan yang salah, atau jika Polisi / perlindungan tidak memenuhi kehendak Pihak 
Diinsuranskan, Pihak Diinsuranskan hendaklah memberitahu kepada Syarikat dan 
mengembalikan Polisi untuk membuat pembetulan sewajarnya.

2. Pihak Diinsuranskan yang kurang berpuas hati dengan tindakan atau keputusan Syarikat, 
boleh mendapatkan bantuan melalui Unit Pengendalian Aduan kami dan sebagai alternatif, 
boleh juga mendapatkan  pembelaan atau bantuan daripada Ombudsman Perkhidmatan 
Kewangan atau melayari Laman Informasi Nasihat dan Khidmat (LINK), Bank Negara 
Malaysia yang beralamat seperti di bawah: 

(a) Unit Pengendalian Aduan
 AmGeneral Insurance Berhad
 Menara Shell
 No. 211, Jalan Tun Sambanthan
 50470 Kuala Lumpur
 Peti Surat 11228, GPO Kuala Lumpur
 50740 W.P. Kuala Lumpur, Malaysia
 Tel : +603-2268 3333
 Faks : +603-2268 2222

(b) Ombudsman Perkhidmatan Kewangan (OFS)
 Tingkat 14, Blok Utama
 Menara Takaful Malaysia
 No. 4, Jalan Sultan Sulaiman
 50000 Kuala Lumpur.
 Tel : +603-2272 2811
 Faks : +603-2272 1577

(c) Laman Informasi Nasihat dan Khidmat (LINK)
 Tingkat Bawah, Blok C
 Bank Negara Malaysia
 Peti Surat 10922
 50929 Kuala Lumpur
 Tel : 1300 88 5465
 Faks : +603-2174 1515
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