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PANDUAN MEMILIH
ASURANSI KESEHATAN

A S U RA N SI K E SE H A TA N

7 Ketentuan Polis Asuransi
Kesehatan yang Perlu Anda Ketahui
Pernah merasakan penolakan yang berhubungan dengan asuransi kesehatan?
Baik saat baru ingin mengajukan, melakukan klaim saat terjadi risiko, mengajukan
pembayaran, atau lainnya. Agar semua itu tidak terjadi, berikut adalah 7 hal dalam
polis yang perlu Anda ketahui;

1. Pre-existing condition
Saat mendaftar asuransi kesehatan, apakah Anda pernah
ditanya tentang penyakit yang pernah Anda derita sebelumnya?
Ya, inilah pengertian dari pre-exixting condition, yaitu penyakit yang
sudah ada sebelumnya ketika Anda mengajukan polis asuransi
atau polis asuransi Anda efektif berlaku.
Poin ini cukup penting. Karena kebanyakan klaim yang tidak
di-cover adalah karena adanya pre-existing condition yang tidak
diketahui oleh nasabah. Padahal ketentuan pre-existing dalam
polis tersebut perlu diketahui untuk menghindari terjadinya salah
pengertian antara nasabah dan perusahaan asuransi.
Perusahaan

asuransi

biasanya

menerapkan

ketentuan

maksimal pre-existing condition yang berbeda-beda. Mulai dari 6
bulan, 1 atau 2 tahun kebelakang. Ketika Anda menyatakan ada
penyakit yang telah diderita sebelumnya, perusahaan asuransi
akan meminta Anda melakukan medical checkup.
Selanjutnya, akan muncul satu dari 3 keputusan berikut:
a. Declined
Artinya pengajuan asuransi Anda ditolak sepenuhnya. Biasanya,
keputusan ini sudah final dan tidak dapat diganggu gugat.
b. Exclusion
Artinya pengecualian terhadap penyakit yang telah Anda miliki.
Maksudnya, ketika Anda menyatakan menderita penyakit darah
tinggi, maka kedepannya semua penyakit yang berhubungan
dengan penyakit darah tinggi tidak mendapatkan pertanggungan.

c. Sub-standard
Artinya kondisi dimana penyakit-penyakit yang dikecualikan akan
tetap mendapatkan perlindungan dari perusahaan asuransi. Syaratnya,
pihak asuransi setuju dan Anda bersedia membayar premi lebih tinggi
dari yang sebelumnya disepakati.

2. Grace Period

Ini adalah masa tunggu polis sebelum Anda dapat melakukan

Namun, penyakit lainnya tetap mendapatkan ketentuan seperti

klaim rawat inap. Umumnya waktu grace period dari asuransi kesehatan

biasa.

adalah 30 hari dari tanggal polis aktif.
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Namun, grace period ini biasanya tidak berlaku bila Anda
masuk rumah sakit karena kecelakaan. Dengan kata lain sakit
karena kecelakaan tidak melihat kondisi ini dan Anda akan segera
mendapatkan pertanggungan begitu polis asuransi Anda aktif.

3. Penyakit Khusus

Saat Anda tidak jujur dan tidak menuliskan riwayat penyakit yang

sebelumnya pernah Anda miliki, pihak asuransi mengantisipasinya
dengan adanya poin ini. Jadi, ketentuan Penyakit Khusus adalah
grace period untuk penyakit tertentu yang tergolong berat.

Umumnya waktu yang diberikan untuk ketentuan Penyakit
Khusus ini adalah 6 – 12 bulan kedepan setelah tanggal polis
efektif. Penyakit yang dicakup dalam ketentuan ini seperti penyakit
jantung, kardio vaskuler, kanker, tumor, kista, tuberkolosis, batu
pada saluran kemih atau empedu, tekanan darah tinggi, diabetes,
dan lainnya.
Karena itu, pastikan bahwa Anda membaca ketentuan penyakit
khusus dengan masa tunggu lebih lama sebelum Anda melakukan
klaim. Bila Anda melakukan klaim terhadap penyakit-penyakit
tersebut sebelum masa tunggu berakhir, perusahaan asuransi akan
curiga bahwa penyakit tersebut sebetulnya adalah pre-existing
condition yang tidak Anda sebutkan sebelumnya.

Apa akibatnya? Polis Anda akan dibatalkan atau bahkan lebih
buruk lagi Anda dapat dituntut oleh perusahaan asuransi.

4. Provider Kesehatan

Provider Kesehatan adalah pihak ketiga yang digunakan

oleh perusahaan asuransi dalam mengurusi penjaminan dan
pembayaran terhadap rumah sakit ketika terjadi klaim. Ada
beberapa Provider Kesehatan, diantaranya adalah:
a. SOS International
www.sosindonesia.com
SOS Indonesia adalah bagian dari SOS International
b. Ad Medika
www.admedika.co.id
c. In house
Beberapa perusahaan asuransi juga memiliki bagian departemen
in house yang bertugas menyelesaikan proses klaim di Rumah sakit.

5. Metode Pembayaran Klaim

Agar tidak bingung saat klaim, sebelum memilih asuransi

kesehatan,

pastikan

Anda

mengetahui

bagaimana

proses

pembayaran klaim yang dimiliki perusahaan asuransi tersebut. Ada
3 jenis proses pembayaran klaim yang dimiliki oleh perusahaan
asuransi:
a. Cashless Swipe
Metode ini cukup sederhana dan mudah. Sebab, Anda cukup
menggesek kartu asuransi yang Anda miliki ke mesin EDC yang
tersedia dirumah sakit. Fungsinya seperti kartu debit. Karena itu,
pembayaran yang dilakukan pun sesuai dengan plafon atau batas
kredit yang Anda miliki.
b. Cashless Show
Metode ini adalah proses pembayaran dilakukan hanya dengan
menunjukkan kartu ke petugas rumah sakit. Selanjutnya, petugas
akan menghubungi penyedia asuransi kesehatan Anda untuk
menanyakan status plafon benefit yang Anda miliki.
Selanjutnya, sebelum Anda pulang dari rawat inap, petugas rumah
sakit akan menginformasikan berapa biaya yang Anda habiskan
dan berapa kekurangannya. Agar tidak memakan waktu yang
cukup lama, Anda wajib melakukan monitoring secara langsung
dan intervensi dalam tindak lanjut penukaran dokumen.
c. Reimbursement
Metode ini adalah dimana Anda harus membayar terlebih dahulu
seluruh biaya rumah sakit dengan uang pribadi Anda. Kemudian
kuitansi pembayaran tersebut dikirimkan ke perusahaan asuransi
untuk diganti. Prosesnya memakan waktu kurang lebih 14 hari
kerja, dan akan sulit bila Anda tidak memiliki perencanaan dana
darurat atau cadangan kartu kredit dengan limit yang mencukupi.

6. Jenis Produk

Ada dua jenis produk asuransi kesehatan yang perlu Anda

ketahui, yaitu:
a. Hospital Plan
Hospital plan adalah bentuk produk asuransi kesehatan dalam

bentuk plafon tahunan. Bentuk ini memberikan jaminan biaya
rumah sakit yang dihitung per tindakan yang diambil, mulai dari
rawat inap, pembedahan, ruang ICU dan lainnya. Pembayaran
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klaim hospital plan biasanya menggunakan metode Cashless Swipe
& Cashless Show.

Beberapa produk asuransi memiliki frekuensi pembayaran
premi yang berbeda-beda, bisa bulanan, tahunan, ataupun
sekaligus. Sedangkan metodenya bisa menggunakan pembayaran

b. Cash Plan

manual melalui mesin ATM, autodebit maupun tagihan kartu

Cash Plan adalah bentuk yang memberikan Anda santunan harian

kredit. Bagi Anda yang sudah menyadari pentingnya berasuransi,

dengan jumlah tetap, namun tidak melihat berapa jumlah biaya

pasti ingin menggunakan metode pembayaran otomatis.

rumah sakit yang Anda habiskan.
Saran kami, pembayaran melalui kartu kredit jauh lebih baik
Misalkan Anda mendapatkan santunan Rp 1 juta perhari,

dibanding autodebit. Sebab, hal ini akan mengantisipasi terjadinya

maka ketika Anda melakukan rawat inap dalam 7 hari, Anda akan

gagal bayar saat dana dalam rekening Anda tidak cukup, dan

mendapatkan Rp 7.000.000. Biaya itu tidak melihat bahwa biaya

berakibat lapse atau matinya pertanggungan asuransi kesehatan

rumah sakit Anda jauh lebih besar daripada itu. Cash Plan biasanya

yang Anda miliki. Kondisi ini cukup merugikan apabila tanpa

memiliki premi cukup murah, karena itu sebaiknya dikombinasikan

diduga Anda mengalami sebuah risiko dan ternyata asuransi

terhadap jenis Hospital Plan.

kesehatan Anda berada dalam kondisi tidak aktif.

7. Frekuensi dan Metode Pembayaran Premi

Premi adalah biaya yang Anda bayarkan terhadap perusahaan

asuransi setiap bulannya. Komponennya terdiri dari biaya asuransi,
biaya promosi, distribusi, cetak polis, dan lainnya.
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Demikian guide kami minggu ini, semoga Anda dapat lebih
bijak dalam berasuransi. Jangan lupa, selalu bandingkan asuransi
terbaik yang Anda butuhkan. Sukses!
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Disclaimer: Segala konten yang disampaikan dalam guide ini diolah oleh tim Konsultan Finansial CekAja. Anda wajib mempertimbangkan

kesesuaian informasi yang diberikan dengan tujuan, situasi, dan kebutuhan produk finansial Anda secara pribadi. Bila terdapat beberapa
produk yang disampaikan disini, Anda harus membaca, membandingkan dan mendapatkan informasi menyeluruh tentang produk tersebut,
serta mempertimbangkan isinya sebelum mengambil semua jenis keputusan.
CekAja.com adalah portal layanan informasi dan perbandingan yang netral dan terpercaya untuk membantu masyarakat Indonesia membuat
keputusan finansial yang cerdas.
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