PRO
OSEDUR PENGAJUA
P
AN CLAIM
M HEALTH
HY GROU
UP

1.

Prrosedur Claim Rawat
R
Inap :
a.

Klaim harus disampaikan ke
k Asuransi sela
ambat-lambatn
nya 30 hari unttuk Jabodetabek dan 60 harii diluar
ek setelah kwitansi dibuat untuk Tertanggu
ung. Klaim yan
ng diajukan se
etelah jangka waktu
Jabodetabe
tersebut tan
npa suatu alasa
an yang kuat da
apat ditolak.

b.

c..

Klaim harus selalu disertai formulir klaim ya
ang sesuai den
ngan ketentuan
n harus diisi oleh
h:
i.

Orang yang
y
mengajuk
kan klaim (oran
ng tuanya bila yyang sakit seora
ang anak);

ii.

Dokter yang
y
merawat;

iii.

Adminisstrator Rumah Sakit
S
bila ini diperlukan.

Formulir Klaim rawat inap asli
a harus dilamp
piri dengan :
i.

Semua tagihan lengka
ap dan kuitansi asli dari Rumah
h Sakit, dan

ii.

fotokop
pi semua hasil pemeriksaan
p
dia
agnostik dan re
esep perincian obat;

iii.

fotokop
pi surat keterangan medis darii Dokter dan surrat keterangan
n keluar dari Rum
mah Sakit
sehubu
ungan dengan rawat inap Terttanggung, term
masuk tanggal d
dimulainya keja
adian yang
menyebabkan rawat inap tersebut.

2.

Prosedur
P
Claim Persalinan :
a..

Klaim harus disampaikan ke
k Asuransi sela
ambat-lambatn
nya 30 hari unttuk Jabodetab
bek dan 60 harii diluar
Jabodetabe
ek setelah kwitansi dibuat untuk Tertanggu
ung. Klaim yan
ng diajukan se
etelah jangka waktu
tersebut tan
npa suatu alasa
an yang kuat da
apat ditolak.

b..

Klaim harus selalu disertai fo
ormulir klaim assli yang sesuai d
dengan ketentu
uan harus diisi o
oleh :

c..

i.

Orang yang
y
mengajukan klaim atau pasangan bila
a penderita ada
alah istri;

ii.

Dokter yang merawatt dan/ atau Bida
an yang terdafftar;

iii.

Adminisstrator Rumah Sakit
S
bila ini diperlukan.

Formulir klaim
m maternity asli harus dilampirri dengan :
i.

semua tagihan lengk
kap dan kuitan
nsi asli dari Rum
mah Sakit/ Rum
mah Bersalin apabila berhubungan
dengan
n rawat matern
nity di Rumah Sa
akit/Bidan, dan
n

3.

ii.

semua tagihan lengka
ap dan kuitansi asli dari Dokterr, Spesialis, dan /atau Bidan, da
an

iii.

fotokop
pi semua hasil pemeriksaan
p
dia
agnostik dan re
esep perincian obat;

iv.

fotokop
pi surat keterangan dari Dokte
er atau Bidan m
mengenai kondi si dan perkiraan tanggal mula
ainya

Prosedur
P
Klaim Rawat
R
Jalan, Gigi dan Pelayan
nan Khusus :
a..

Klaim harus disampaikan ke
k Asuransi sela
ambat-lambatn
nya 30 hari unttuk Jabodetab
bek dan 60 harri diluar
Jabodetabe
ek setelah kwitansi dibuat untuk Tertanggu
ung. Klaim yan
ng diajukan se
etelah jangka waktu
tersebut tan
npa suatu alasa
an yang kuat da
apat ditolak.

b..

Dalam semu
ua hal Tertangg
gung diharuskan membayar d
dokter atau poliiklinik untuk biay
ya perawatann
nya

dan obat-o
obatan. Kecuali ditentukan lain oleh Perusa haan, Tertangg
gung diminta m
menyerahkan ssemua
bukti pemba
ayaran ke Perusahaan denga
an ketentuan se
ebagai berikut :
i.

Melampirkan formulir klaim
k
rawat jala
an asli

ii.

Kwitanssi dokter atau dokter
d
gigi yang
g menerangkan
n:
- Nama
a orang yang berobat disertai nomor Polis
- Diagnosa penyakit ya
ang dirawat
- Tangg
gal pengobatan
n
- Biaya pemeriksaan
- Biaya obat-obatan bila
b diberikan se
ekaligus oleh do
okter

iii.
iv.

Kwitanssi asli salinan resep dari obat-o
obatan yang diiberikan
Kwitanssi asli perincian dokter dan obat-obatan den
ngan dituliskan ssalinan copy re
esep obat apab
bila
pemba
ayarannya disattukan;

v.

Kwitanssi asli dari peme
eriksaan diagno
ostik dan surat p
pengantar dari dokter untuk p
pemeriksaan
diagnostik & perincian
n nama pemeriksaan diagnosttik tsb.

vi.

Surat pe
engantar dari dokter
d
umum/spesialis bila pem
meriksaan perlu
u dilakukan oleh seorang
spesialiss/Konsultan (ap
pabila ketentua
an polis, dokter spesialis harus d
dengan surat p
pengantar).

CATATAN:
0.000,- s/d Rp.1.000.000,- harus diatas materaii 3000
- Jika kwitansi Rp.250
- Jika kwitansi di atass Rp. 1.000.000,-- keatas harus diatas
d
materai 6
6000

