CARA BELI E-POLIS
Anda hanya membutuhkan 3-5 menit untuk membeli e-Polis di website
TravelSafe.id ini! Sebelum membeli, kami menyarankan untuk membaca
informasi produk agar sesuai dengan yang dibutuhkan.
Langkah Pertama
Anda diwajibkan melakukan Registrasi Login terlebih dahulu pada
halaman website. Kik Register seperti gambar pada
pojok kanan halaman website, dan lakukan Login apabila sudah
melakukan Registrasi Account.
Langkah Kedua
Lakukan Update Biodata Account Anda pada halaman My Account yang
berada pada pojok kanan website setelah Anda Login.
Klik Pengaturan Account, dan lengkapi informasi Anda
Seperti Alamat Lengkap dan Tanggal Lahir.
Langkah Ketiga
Setelah semua data Anda sudah dilengkapi, Anda sudah dapat memulai
melakukan proses pembelian e-Polis pada website TravelSafe.ID dan
Anda bisa memulai dengan melakukan pencarian produk pada halaman
utama website, halaman kategori produk atau dengan mengetik kata
kunci produk seperti “ACA Travel Safe Domestik” , “ACA Travel Safe
International” , “Jasindo Pelangi” dan sebagainya sesuai dengan nama
Produk yang dicari.
Cara membeli e-Polis dilakukan dengan urutan sebagai berikut:

1. Klik pada tombol BELI pada ITEM PRODUK yang ingin
Anda beli dan periksa informasi Produk dengan cara
Scrool halaman website kebawah. Anda dapat

membeli QTY lebih dari 1 orang apabila ingin membeli
untuk beberapa orang/tanggungan yang berbeda.
Anda juga masih dapat membeli Produk yang berbeda
dalam satu kali transaksi.

2. Jika Anda sudah selesai memilih Polis, klik "BELI
SEKARANG" dan pastikan Anda memeriksa
perhitungan premi yang ditampilkan pada halaman
website Anda. Apabila ingin mengubah QTY orang,
maka Anda dapat mengubah QTY dan Klik
“PERBAHARUI KERANJANG BELANJA”

3. Setelah langkah nomor 2, maka klik “CHECKOUT”,
dan Anda akan diminta mengisi Formulir Informasi
Pertanggungan Nasabah sesuai dengan QTY yang
diinput sebelumnya. Setiap pengisian data Nasabah
Pertanggungan, sistem akan melakukan proses
pemeriksaan data baik yang bersifat Opsional maupun
yang Wajib Isi.

4. Setelah selesai Input Nasabah Pertanggungan
selanjutnya klik “LANJUT PEMBAYARAN”. Pada
halaman ini Anda akan diminta memilih jenis
pembayaran Transfer Virtual Account atau GoPay
dan Kartu Kredit

5. Setelah Anda selesai melakukan transaksi, maka Anda
akan menerima bukti transaksi sebagai bukti transaksi
polis asuransi. Anda dapat mencetak Kuitansi dan ePolis pada halaman menu Dashboard My Account
Anda.
Sistem pada TravelSafe.ID akan secara otomatis mengirim tautan link
cetakan polis dan mengirim email notifikasi kepada Ahli Waris Anda serta
mengirim Bukti Pembayaran Polis. Apabila dalam waktu 120 Menit sejak
transaksi dilakukan,ternyata belum dilakukan pembayaran, maka sistem
TravelSafe.ID akan melakukan proses Void atau Pembatalan Transaksi
secara otomatis dan akan dikirimkan email notifikasi pembatalan
transaksi ke alamat email Nasabah/Anda. Anda dapat melakukan
pembelian kembali apabila ingin membeli e-Polis.

