
Aplikasi CAR Mobile SPAJ. 

Aplikasi ini untuk input data SPAJ calon pemegang polis dan calon 

tertanggung. 

Anda bisa install apps ini dari playstore dgn mencari ‘CAR Mobile 

SPAJ’. 

LOGIN. 

Untuk yg sudah berlisenci AAJI, silahkan 

masukan kode agen anda. 

Bagi yg belum berlisensi AAJI, maka 

anda bisa login dgn menggunakan Kode 

agen penutup anda (kode agen saat 

anda daftar). Atau leader diatas anda, 

yg terdekat ... yg sudah berlisensi AAJI. 

Lalu password diisi dgn .... no lisensi 

dari kode agen tersebut. Anda bisa lihat 

kode agen dan no lisensi di menu 

Mobiss. 

 

MENU UTAMA. 

Setelah berhasil login, maka anda 

harus mengisi KODE AKSES dari calon 

mitra anda. Yg bisa anda lihat di menu 

daftar Mobiss. 

Kode akses yg valid adalah kode akses 

yg terdaftar di Mobiss anda. Artinya, 

anda harus input data calon mitra di 



apps Mobiss terlebih dahulu, baru bisa input SPAJ nya. 

Perhatian! Jangan memberikan kode akses kepada yg tidak 

berkepentingan, karna data anda bisa dibuka! 

 

SPAJ. 

Setelah kode akses berhasil di validasi, maka akan muncul menu spaj 

yg terdiri dari 3 bagian, yaitu: 

1. Form SPAJ. 

Apabila anda centang bahwa ‘nama 

pemegang polis = 3i’ maka data 

pemegang polis akan otomatis 

tampil , lalu anda bisa melakukan 

perbaikan atau melengkapi data yg 

kurang. Apa yg anda perbaiki atau 

input di SPAJ ini akan otomatis 

disesuaikan juga ke Mobiss. 

Hal yg perlu diperhatikan dalam 

mengisi SPAJ, 

- Semua kolom isian yg bertanda 

‘*’ harus diisi. 

- No HP dan email, ada validasi kode Verifikasi yg dikirim ke no 

hp dan email yg didaftarkan. Untuk memastikan bahwa no hp 

dan email tsb valid. 

- Penerima manfaat, untuk menambah penerima manfaat, klik 

‘tambah penerima manfaat’ 

- apabila nama pemegang polis = nama calon tertanggung, maka 

silahkan centang. 



- Anda harus menyetujui semua syarat dan ketentuan, dgn 

centang di kolom paling bawah dari SPAJ ini. 

 

 

 

2. Lampiran, adalah semua 

lampiran yg wajib anda setujui 

agar data anda bisa di submit. 

Anda bisa melihat isi lampiran dgn 

klik ‘View’. 

 

 

 

 

 

 

 

3. Dokumen. 

Surat Pernyataan Calon Mitra, 

adalah dokumen yg HARUS anda 

isi dan tanda tangan BASAH, lalu 

difoto dan di attach sbg lampiran 

dan fisik nya, DIKIRIM ke kantor 

CAR. 

Dokumen lainnya seperti KTP dan 

lainnya, harus dilampirkan. 

 



Anda bisa menyimpan data tsb dgn klik ‘Draft’. Atau klik submit 

apabila semua data sudah lengkap. Termasuk data di Mobiss. 

 Apabila masih ada data yg belum lengkap, maka sistem akan 

menolak untuk di submit. 

No SPAJ dan No Virtual Account akan anda dapatkan, setelah data 

BERHASIL di submit, artinya semua data sudah lengkap diisi. Setelah 

berhasil submit, maka anda harus melakukan pembayaran atau 

tranfer PREMI PERTAMA ke Virtual Account (VA) tsb. 

Pembayaran Premi pertama bisa melalui BCA, Mandiri dan BRI. 

Perhatian! 

Apabila anda belum melakukan pembayaran atau tranfer Premi 

pertama, maka CAR akan menolak atau PENDING data submit anda 

tersebut. 

Terimakasih atas perhatian anda, 

Salam Sukses! 


