
DOKUMEN KLAIM

Klaim Perlindungan Perjalanan

Berikut dokumen klaim yang wajib diserahkan oleh Tertanggung 
kepada Home Credit Indonesia untuk pengajuan klaim manfaat 
Perlindungan Perjalanan:

Pembayaran Klaim akan 
dilakukan kepada Tertanggung
maksimal:

setelah dokumen lengkap diterima 
oleh Home Credit Indonesia

hari kerjaHubungi Layanan Pelanggan
Home Credit Indonesia:
(maksimal 14 hari kalender setelah kejadian)

021 – 29539600

care@homecredit.co.id

Kirimkan softcopy dokumen ke
klaim@homecredit.co.id

Pengajuan klaim akan 
diproses apabila

 Dokumen telah lengkap

Prosedur Klaim

Jaminan/Coverage Dokumen/Document

Keterlambatan Penerbangan

Kehilangan Bagasi

Keterlambatan Bagasi

Pembatalan Perjalanan
(oleh penumpang) 

Kecelakaan Diri

• Surat keterangan Delay dari pihak Maskapai
• Boarding pass dengan jadwal baru

• Properties Of Irregulerity Report, PIR
• Laporan Kepolisian atau Pihak pengelola Tranportasi Umum
• Baggage tag yang dikeluarkan oleh pihak Maskapai 
• Dokumen lain jika dibutuhkan

• Properties of Irregulerity Report, PIR 
• Tanda terima bagasi (berisi jam & tanggal diterimanya bagasi) atau
   keterangan tertulis yang berisi informasi perihal keterlambatan bagasi
   atas Maskapai terkait, kapan bagasi tersebut diterima oleh penumpang
   dan no maskapai
•  Dokumen lain jika dibutuhkan

• Asli bukti pelunasan biaya perjalanan oleh tertanggung kepada travel
  agent, rincian  biaya perjalanan dan asli tiket perjalanan yang belum
  terpakai (Apabila ada penggantian dari pihak pengangkutan umum,
  disertai keterangan tertulis dan jumlah penggantian)
• Asli bukti pelunasan biaya akomodasi yang telah dibayar oleh Tertanggung
• Bukti adanya kematian/cedera berat/penyakit serius atau wajib masuk
  karantina oleh tertanggung atau anggota keluarga dari Tertanggung di 
  Indonesia, atau 
• Bukti adanya pemogokan yang tidak terduga, huru-hara, kerusuhan sipil di
  tempat lokasi tujuan perjalanan, atau 
• Bukti kerusakan yang serius terhadap tempat tinggal tertanggung dari
  bahaya api, banjir, atau kejadian alam lainnya dalam waktu satu minggu
  sebelum tanggal dimulainya perjalanan, atau 
• Bukti panggilan sebagai saksi di Pengadilan 
• Fotokopi Kartu Keluarga atau bukti sebagai anggota keluarga
• Dokumen lain jika dibutuhkan

• Surat keterangan dokter yang memeriksa atau merawat
• Sertifikat Kematian (untuk kasus meninggal dunia)
• Laporan polisi (untuk kasus kecelakaan lalu lintas) 
• Kartu Keluarga (apabila Tertanggung meninggal dunia)
• Dokumen lain jika diperlukan

Tanda bukti diri Tertanggung 
seperti KTP/ SIM

Bukti transaksi menggunakan 
Home Credit Card (Billing 
Statement atau Slip Transaksi)

Halaman depan buku tabungan 
yang berisi nama pemilik 
rekening dan nomor rekening

3
BANK

BANK ACCOUNT

Fotokopi tiket dan boarding 
pass 

Fotokopi paspor dengan cap 
imigrasi (untuk perjalanan 
internasional) untuk tiap tanggal 
keberangkatan dan tanggal 
kepulangan

64 5
Surat kuasa apabila rekening 
tabungan yang digunakan bukan 
atas nama Tertanggung

BANK ACCOUNT

Dokumen Khusus

Dokumen Umum
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HINGGA


