
Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

1 Russell Medical Center Alabama Alexander City
3316 Highway 280 West, 

Alexander City, AL
+1 256 329 7100

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2 University of Alabama Hospital Alabama Birmingham
1602 6th Avenue South, 

Birmingham, AL
+1 205 934 4011

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

3 Jackson Medical Center Alabama Jackson 220 Hospital Drive, Jackson AL +1 251 246 9021

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

4 Mobile Infirmary Association Alabama Mobile 5 Mobile Infirmary Cir +1 251 435 2400

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

5 Providence Hospital Alabama Mobile 6801 Airport Boulevard +1 251 633 1000

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

6 Springhill Hospital Inc Alabama Mobile 3719 Dauphin Street +1 251 344 9630

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

7
University of So AL Childrens and 

Womens Hospital
Alabama Mobile 1700 Center Street +1 251 415 1000

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

8 Patricia L. Burch MD Alabama Mobile
1700 Springhill Ave Ste 100, 

Mobile, AL
+1 251 435 1200

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

9 The Orthopaedic Group PC Alabama Mobile
1720 Springhill Avenue, Mobile, 

AL
+1 251 476 5050

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

10 DCH Regional Medical Center Alabama Tuscaloosa 809 University Boulevard E +1 205 759 7190

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

11 Providence Alaska Medical Center Alaska Anchorage 3200 Providence Drive +1 907 562 2211

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

12 Alaska Regional Hospital Alaska Anchorage 2801 Debarr Road +1 907 276 1131

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

13 Fairbanks Memorial Hospital Alaska Fairbanks
1650 Cowles Street, Fairbanks 

AK 
+1 907 452 8181

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

14 American Medical Center Durres Albania Durrës
Lagjja 18, Rruga Ahmet 

Ramzoti
+355 52 222 333

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

15 Spitali Amerikan Fier Albania Fier Rr Çameria +355 42 35 75 35 

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

16 American Hospital 2 Albania Tiranë Rruga e Dibres, Prane Qsut +355 4 236 6663

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

17 Hygeia Hospital Tirana ShA Albania Tirana
Km 1, Rruga Industriale, 

Intersection Durres-Kamez
+355 4 2323 000

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

18 American Hospital 1 Albania Tirana

Rruga Lord Bajron, Pranë 

Spitalit Qëndror Ushtarak; 

Laprakë

+355 4 235 65 00

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

19 American Hospital 3 Albania Tirana Rruga Sabaudin Gabrani +355 4 235 7535

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

20 Albanian Intercare Services Albania Tirana Fabrika Qelqit, Pall. 6, Shk. 1 +355 692745474

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

21 Clinique Chifa Hydra Algeria Zeralda Autoroute de Benaknoun +21321606262

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

22
Medilink Clinic Hassi Messaoud Medical 

Centre
Algeria Hassi Messaoud

TSP, Route Nationale N 16, 

Route In Amenas, Hassi 

Messaoud

+213779067211

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

23 Clinique Al Azhar Algeria Algiers
Djenane Achabou 4, Dely-

Ibrahim
+21321917396

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

24 Clinique Chahrazed Algeria Algiers
4 Lot Allioua Fodil, 16014 

Cheraga
+213661869987

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

25 LBJ Tropical Medical Center
American 

Samoa
Pago Pago Fagaalu Village, Eastern +16846331222

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

26 Centre Médic Pas de la Casa Andorra Encamp

Avinguda d'Encamp s/n, Edf. 

De Serveis de Saetde, Grau 

Roig, Pas de la Casa

+376 855 225

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

27 Centre Médic Grau Roig Andorra Encamp

Avinguda dEncamp s/n Edifici 

de Serveis de SAETDE, Grau 

Roig

+376 759 181

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

28 Consultori Medic Dr. Tolosa Andorra Engordany
Carrer del Prat  Gran, 9-5E, 2 

A, Escaldes-Engordany
+ 376 337733

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

29 Servei Medic Ordino-Arcalis Andorra Llorts Casa Nova Mixeu +376 739617

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

30 Centre Medic Soldeu - ElTarter - Canillo Andorra Canillo
Estació d'Esqui Grandvalira, 

Principat d'Andorra
+376 852109

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

31 Joan Carles Vidal Vidal Andorra Canillo Paseo Carlemany, s/n +376 851 214

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

32 Clinica de Traumatologia de Arinsal Andorra Arinsal
Pistes d'esquí d´Arinsal- La 

Massana
+376 83 70 04

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

33 Clinica Sao Filipe (CSE) Angola Benguela Rua do Malange 2 +244933755658

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

34 Clinica LubMed (CSE) Angola Cabinda 2 Rua de Macau +244231223358

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

35 Clinica Sagrada Huambo (CSE) Angola Huambo Largo do Petro, Cidade Alta +244937637808

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

36
Clinica Sagrada Esperanca Huambo & 

Associados LDA
Angola Huambo

Sao Pedro Urbano, Rua 110 - 

R C E - RC
+244241225407

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

37
Luanda, Clinica Sagrada Esperanca 

(CSE)
Angola Luanda

298 Rua Mortala Mohamed, 

Ilha de Luanda
+244222309360

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

38 Clinica Multiperfil Angola Luanda Street Futungo Fine +244933644549

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

39 Afrus Saude Angola Luanda
49 Rua Sizenando Marques, 

Bairro Maianga
+244222324680

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

40 Centro Medico CSE Cauaco Angola Luanda
Bairro da Policia, Largo Antonio 

Moreira
+244929399381

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

41
Luanda Medical Center / Centro de 

Serviços Int. CS
Angola Luanda

3 Rua Amilcar Cabral, Piso 10, 

Largo Serpa Pinto, Ingombota
+244222714087

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

42 Clinica CEML Angola Lubango Rua do Cristo Rei +244946648735

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

43 ALIMED Servicos de Saude Angola Luena Rua 13, Bairro Popular +244943516600

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

44 Clinica Sagrada Esperanca Moxico Angola Luena Rua 13, Bairro Popular +244943516600

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

45
Medis Soyo, Clinica Sagrada Esperanca 

CSE
Angola Soyo Bairro TGFA +244938283029

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

46
Clinica Sagrada Esperanca Talatona 

(CSE)
Angola Talatona

Street S10, Talatona Zona, 

Zone CCB2
+244923167960

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

47 Clinica Servimed (CSE) Angola Uíge B. Poluar No 1, Rua B No.7 +244923534113

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

48 Clinica Sagrada Esperanca Zango Angola Viana Rua da Loja Maxi, Zango II +244938762556

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

49 Princess Alexandra Hospital Anguilla The Quarter The Quarter 2640 +1 264 497 2551

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

50 Hughes Medical Centre Anguilla Lower South Hill
Cuisinart Hotel, Lower South 

Hill Near
+1 264 497 3053

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

51 Atlantic Star Center Anguilla South Hill Village South Hill Village 2640 +1 264 729 9389

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

52 Mount Saint John's Medical Centre
Antigua and 

Barbuda
Saint John's Independence Ave +1 268 484 2700

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

53 Hospital Alemán Argentina Buenos Aires Avenida Pueyrredon 1640 +541148277000

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

54 Sanatorio Mater Dei Argentina Buenos Aires San Martín de Tours 2952 +54 11 4809 5555

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

55 Clínica y Maternidad Suizo Argentina Argentina Buenos Aires
Av. Pueyrredón 1461 - Barrio 

Norte
+54 11 5239 6000 

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

56 Clínica Pueyrredon Argentina Mar del Plata Jujuy 2176 +54 223 499 2400

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

57 Sanatorio Duarte Quiros Argentina Córdoba
Av. Duarte Quirós 1948 – CP 

5002
+54 351 4891398   

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

58 Clínica del Cerro Argentina Córdoba Rodríguez del Busto, 3085 +54 351 482 2640

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

59
Hospital Privado Universitario de 

Cordoba
Argentina Córdoba Naciones Unidas 346 +54 351 468-8200

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

60 Clínica Privada Caraffa SRL Argentina Córdoba Av. Emilio Caraffa 2532 +54 351 427 3333

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

61 Sanatorio Altos de Salta Argentina Salta Laprida 145 +54 387 416 1300

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

62
Hospital S.A.M.I.C de Alta Complejidad 

Gobernado
Argentina El Calafate Jorge Newbery 453 +54 2902 491845

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

63 Banner Casa Grande Medical Center Arizona Casa Grande
1800 E Florence Blvd, Casa 

Grande, AZ
+1 520 381 6300

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

64 Flagstaff Medical Center Arizona Flagstaff 1200 North Beaver Street +1 928 773 2030

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

65 Valley View Medical Center Arizona Mohave Valley
5330 South Highway 95, Fort 

Mohave, AZ
+1 928 788 2273

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

66 La Paz Regional Hospital Arizona Parker 6 1200 Mohave Road, Parker +1 928 669 9201

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

67
Banner – University Medical Center 

Phoenix
Arizona Phoenix 1111 E McDowell Road +1 602 839 2000

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

68 Mayo Clinic Hospital Arizona Phoenix 5777 E Mayo Blvd, Phoenix, AZ +1 480 342 2000

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

69
HonorHealth Scottsdale Shea Medical 

Center
Arizona Scottsdale 9003 E Shea Boulevard +1 480 323 3000

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

70 Nairi Medical Center Armenia Yerevan Paronyan, 21 +37410537500

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

71 Dr. Horacio E. Oduber Hospital Aruba Oranjestad
Dr. Horacio E. Oduber 

Boulevard # 1

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

72 Apollo Medical Auckland Albany 119 Apollo Drive +6494773700

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

73 Middlemore Hospital Auckland Auckland 100 Hospital Road, Otahuhu +6492760000

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

74 Queen Street Doctors Auckland Auckland
Dingwall Building, 87 Queen 

Street
+6493734055

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

75 Auckland City Hospital Auckland Auckland 2 Park Road, Grafton +6493670000

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

76 Starship Childrens Hospital Auckland Auckland 2 Park Road, Grafton +6493670000

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

77 Quay Med Accident & Medical Centre Auckland Auckland

Ground Floor, Quay Park 

Health Building, 68, Beach 

Road

+6499192555

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

78 The Doctors Quaymed Britomart Auckland Auckland

Ground Floor, Quay Park 

Health Building, 68, Beach 

Road

+6499192555

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

79 Greenlane Hospital Auckland Auckland Green Lane West +6496389909

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

80 Greenlane Clinical Centre Auckland Auckland
214 Green Lane West One 

Tree Hill, Epsom
+6493670000

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

81 Otara Family and Christian Health Centre Auckland Auckland
5/120 East Tamaki Road, 

Otara
+6492746654

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

82 Ormiston Hospital Auckland Auckland
125 Ormiston Road, Botany 

Junction
+6499265826

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

83
Counties Medical LP t/a Takanini Urgent 

Care
Auckland Auckland

106 Great South Road, 

Takanini
+6492997670

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

84
OneHealth General Practice and Urgent 

Care
Auckland Auckland 122 Remuera Road +6495222800

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

85 Northcare Accident and Medical Ltd Auckland Auckland 5 Home Place, Rosedale +6494797770

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

86 Royal Oak Medical Centre Auckland Auckland 691 Manukau Rd, Royal Oak +6496259221

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

87 Avondale Family Health Centre Auckland Auckland
6/1784 Great North Road, 

Avondale, Shop 3
+6498200065

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

88 Gillies Hospital (Auckland) Auckland Epsom 160 Gilles Ave +6499254000

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

89 MercyAscot Hospital Auckland Epsom 98 Mountain Road +6496235700

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

90 Southern Cross Brightside Hospital Auckland Epsom 3 Brightside Rd +6499254200

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

91 Southern Cross Hospital North Harbour Auckland Glenfield

232 Wairau Road, Glenfield, 

North Shore City, P.O.Box 101-

488

+6499254400

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

92
Southern Cross Hospitals Auckland 

Surgical Centre
Auckland Remuera

Auckland Surgical Centre, 9 

Street, Marks Road
+6499254700

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

93 Mercy Ascot Greenlane, Ascot Hospital Auckland Remuera 90 Greenlane Road East +6495209500

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

94 Auckland Surgical Centre Auckland Remuera 9 Saint Marks Road, Remuera +6499254700

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

95 North Shore Hospital Auckland Takapuna 124 Shakespeare Road +6494868900

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

96 The Doctors Fred Thomas Auckland Takapuna 2 Fred Thomas Drive +6499729020

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

97 Shorecare Urgent Care Smales Farm Auckland Takapuna
Smales Farm 74 Taharoto 

Road,Takapuna
+6494867777

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

98 Calvary Public Hospital Bruce

Australian 

Capital 

Territory

Bruce
Cnr Belconnen Way & Hayden 

Dr
+61262016111

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

99 Calvary John James Hospital

Australian 

Capital 

Territory

Canberra
173 Strickland Crescent, 

Deakin
+61262818100

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

100 Barton General Practice

Australian 

Capital 

Territory

Canberra 2/3 Sydney Avenu, Barton +61262105020

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

101 Wentworth Avenue Family Practice

Australian 

Capital 

Territory

Canberra
55 Wentworth Avenue, 

Kingston
+61262034600

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

102 Gungahlin Medical and Surgical Centre

Australian 

Capital 

Territory

Gungahlin

Shop 35, Coles Gungahlin 

Village Place East Gungah, 

Gungahlin

+61262415556

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

103 Capital Pathology Kingston

Australian 

Capital 

Territory

Canberra
55 Wentworth Avenue, 

Kingston
+61262034628

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

104
CALMS - Canberra After Hours Locum 

Medical Service

Australian 

Capital 

Territory

Garran
The Canberra Hospital, Yamba 

Drive, Garran, P.O.Box 5066
1300422567

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

105 The Canberra Hospital

Australian 

Capital 

Territory

Garran
Yamba Drive, ACT Health, 

GPO Box 825, Canberra City
+61262442222

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

106 National Capital Private Hospital

Australian 

Capital 

Territory

Garran
Cnr Gillmore Cres & Hospital 

Rd, Garran
+61262226666

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

107 Phillip Medical & Dental Centre

Australian 

Capital 

Territory

Phillip 33 Colbee Court, Phillip +61261127000

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

108 OPSM Woden

Australian 

Capital 

Territory

Woden
Shop GD81 , Woden Plaza 

Shopping Centre
+61262821043

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

109 Medalm Dr. Kavallar Austria Jenig Tröpolach 168 +43 42 85 84 150

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

110
Landeskrankenhaus Salzburg - 

Universitätsklinikum
Austria Salzburg Müllner Hauptstraße 48 +43 5 72550

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

111
Krankenhaus der Barmherzigen Brüder 

Salzburg
Austria Salzburg Kajetanerplatz 1, Salzburg +43 662 8088 0

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

112 Kardinal Schwarzenberg Klinikum Austria
Schwarzach im 

Pongau

Kardinal-Schwarzenberg-

strasse 2-6
+43 6415 710 10

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

113 Altenmarkt Gesundheitszentrum AGZ Austria
Schwarzach im 

Pongau
Michael-Walchhofer-Str. 13 +43 6452 5151

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

114 Dr. Reinhard Lanzinger Austria
Saalfelden am 

Steinernen Meer
Kohlengasse 29 B +43 6642 826 224

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

115 Krankenhaus Zell am See Austria Zell am See Paracelsusstraße 8 +43 6542 777 0

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

116 Dr. med. Peter Peer Austria Hintertux Juns 592 +43 5287 861 80

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

117 Medalp Sportclinic Imst Austria Imst Medalp Platz 1 +43 5418 511 00

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

118 A. ö. Bezirkskrankenhaus Kufstein Austria Kufstein Endach 27 +43 5372 6966 0

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

119 Medalp Sportclinic Zillertal Austria Mayrhofen Stillupklamm 830 +43 5285 78485

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

120 Dr. Katharina Weber-Gredler Austria Mayrhofen Hauptstraße 456 +43 5285 625 50

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

121 Bezirkskrankenhaus Schwaz Austria Schwaz Swarovskistraße 1-3 +43 5242 600 0

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

122 Medalp Sportclinic Sölden Austria Sölden Dorfstrasse 160 +43 5254 30 003

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

123 A. Ö. Krankenhaus St. Vinzenz Zams Austria Zams Sanatoriumstrasse 43 +43 5442 600

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

124 Universitätsklinik für Unfallchirurgie Wien Austria Wien
1090 Wien, Währinger Gürtel 

18-20
(+43 1) 404 00-0

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

https://www.wien.gv.at/stadtplan/grafik.aspx?lang=de-AT&bookmark=KSJERilRN0a8TgJFbE2tRP-a5R5lmnKnmkev2pn4Mpr4C
https://www.wien.gv.at/stadtplan/grafik.aspx?lang=de-AT&bookmark=KSJERilRN0a8TgJFbE2tRP-a5R5lmnKnmkev2pn4Mpr4C


Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

125 Wiener Krankenanstalten Verbund Austria Wien Thomas-Klestil-Platz 7/1 +43 1 40409 0

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

126 Wiener Privatklinik Austria Wien Pelikangasse 15, 1090 Wien  +43 1 40180

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

127
Natural supplements GesbR at Wiener 

Privatklinik
Austria Wien Pelikangasse 15, 1090 Wien  +43 1 40180

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

128 OA Dr. Michael Matzner Austria Wien
Heiligenstädter Strasse 55-63, 

1190 Vienna
+43 1 360 66-0

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

https://www.google.com/search?gs_ssp=eJzj4tVP1zc0TDbMq8gwLagyYLRSNagwMTdLMTBPNjRPtjQ1NDNKsTKoSE4yMjY2TLY0N0k1SUlKTfESLs9MzUstUigoyixLLMnOyczLzAYALSQXOw&q=wiener+privatklinik&rlz=1C1GCEU_enMY896MY896&oq=Wiener+Privatklinik&aqs=chrome.1.0i355j46i175i199j0l5j69i60.1364j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=Natural+supplements+GesbR+at+Wiener+Privatklinik&rlz=1C1GCEU_enMY896MY896&oq=Natural+supplements+GesbR+at+Wiener+Privatklinik&aqs=chrome..69i57.2122j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
tel:+431360660


Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

129 St. Josef Krankenhaus Wien Austria Wien Auhofstraße 189, 1130 Wien +43 1 878440

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

130 Barmherzige Bruder Krankenhaus Wien Austria Wien
Johannes von Gott-Platz 1, 

1020 Vienna
 +43 1 211210

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

131 Confraternität Privatklinik Josefstadt Austria Wien Skodagasse 32, 1080 Vienna  +43 1 401140

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

132
Krankenanstalt Rudolfstiftung der Stadt 

Wien
Austria Vienna Juchgasse 25, 1030 Wien  +43 1 711650

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

133 Kompetenzzentrum Gelenkschirurgie Austria Vienna

Wiener Privatklinik - 

Pelikangasse 15, A-1090 

Vienna

+43 1 79 666 79

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

https://www.google.com/search?gs_ssp=eJzj4tFP1zfMSIpPSTPPLjdgtFI1qDAxN0tJNLdMMjM0MDBONTS1MqhISTVPTDY3TE1MTkpJMTFP8pIqLtFTyMovTk1TyC5KzMtOzctILC1WKM9MzQMA2PAZug&q=st.+josef+krankenhaus+wien&rlz=1C1GCEU_enMY896MY896&oq=St.+Josef+Krankenhaus+Wien&aqs=chrome.1.0i355j46i175i199j0i22i30l8.2510j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=Barmherzige+Bruder+Krankenhaus+Wien&rlz=1C1GCEU_enMY896MY896&oq=Barmherzige+Bruder+Krankenhaus+Wien&aqs=chrome..69i57j0i22i30l6.1782j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?gs_ssp=eJwFwdENQDAQAND4ZQk_4tO1LpQRbHF6rRQpqYsYyCYW815eNEujtErrvLSQjRU82HcMPaEdWKMz8whPZ0gr9jggGQLLU22P6BOJSzHI90p5pnCTbHuIYSvX43L-EmL5AR81Hz8&q=confraternit%C3%A4t+privatklinik+josefstadt&rlz=1C1GCEU_enMY896MY896&oq=Confraternit%C3%A4t+Privatklinik+Josefstadt&aqs=chrome.1.0i355j46i175i199j0i22i30l4.1883j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=Krankenanstalt+Rudolfstiftung+der+Stadt+Wien&rlz=1C1GCEU_enMY896MY896&oq=Krankenanstalt+Rudolfstiftung+der+Stadt+Wien&aqs=chrome.0.69i59j0i22i30.1420j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
tel:004317966679


Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

134 Unfallkrankenhaus Meidling AUVA Austria Vienna Kundratstraße 37, 1120 Wien +43 59 3934 5000

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

135 St. Anna Kinderspital Austria Vienna
Kinderspitalgasse 6, 1090 

Wien
 +43 1 40170

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

136 Krankenhaus Hietzing Austria Vienna
 Wolkersbergenstraße 1, 

Hermesstraße 2, 1130 Vienna
 +43 1 80110

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

137
Goldenes Kreuz Privatklinik Betriebs 

GmbH
Austria Vienna

Lazarettgasse 16-18, 1090 

Wien
+43 1 401110

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

138
Unfallkrankenhaus Lorenz Böhler Wien 

AUVA
Austria Vienna

Donaueschingenstraße 13, 

1200 Wien
+43 59 3934 1000

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

https://www.google.com/search?q=Unfallkrankenhaus+Meidling+AUVA&rlz=1C1GCEU_enMY896MY896&oq=Unfallkrankenhaus+Meidling+AUVA&aqs=chrome..69i57j0i22i30l2.1247j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?gs_ssp=eJzj4tZP1zc0MizMTU5KN2C0UjWoMDE3SzEwTzYyTbS0NDQ3NbQCCpkZGqYlG5hZmiebGZhYGnpJFZfoKSTm5SUqZGfmpaQWFRdkliTmKJRnpuYBAGiQF3A&q=st.+anna+kinderspital+wien&rlz=1C1GCEU_enMY896MY896&oq=St.+Anna+Kinderspital&aqs=chrome.1.69i57j46i175i199j0i22i30l7.3097j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?gs_ssp=eJzj4tZP1zc0MqoySq8qN2C0UjWoMDE3S0k0T05NNEkxTLEwT7IyqDAzMjdOMkpOSU40T0s2Tk7xEskuSszLTs3LSCwtVsjITC2pysxLBwAy-he4&q=krankenhaus+hietzing&rlz=1C1GCEU_enMY896MY896&oq=Krankenhaus+Hietzing&aqs=chrome.1.0i355j46i175i199j0l8.2631j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=Goldenes+Kreuz+Privatklinik+Betriebs+GmbH&rlz=1C1GCEU_enMY896MY896&oq=Goldenes+Kreuz+Privatklinik+Betriebs+GmbH&aqs=chrome..69i57.1046j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=Unfallkrankenhaus+Lorenz+B%C3%B6hler+Wien+AUVA&rlz=1C1GCEU_enMY896MY896&oq=Unfallkrankenhaus+Lorenz+B%C3%B6hler+Wien+AUVA&aqs=chrome..69i57j0i22i30l2.1513j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8


Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

139 Rudolfinerhaus Privatklinik GmbH Austria Vienna Billrothstraße 78, 1190 Vienna  +43 1 360360

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

140 Evangelisches Krankenhaus Austria Vienna
Hans-Sachs-Gasse 10-12 A-

1180 Wien
 +43/1/404 22-0

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

141 Schilddrüsenzentrum Wien Mitte Austria Vienna
Uchatiusgasse 4/6a, 1030 

Wien
+43 664 1763929

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

142 Mediclub Baku Azerbaijan Baku 119 Hajibekov Street +994124970911

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

143 Doctors Hospital (Bahamas) Ltd. Bahamas Nassau

1 Collins Avenue, corner 

Shirley Street, Nassau 

Bahamas

+1 242 302 4600

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

https://www.google.com/search?gs_ssp=eJwFwUESQCAUANCx5RJtrFWT9DuCW3xCTXymMI3Te69uuq0TUhJ9OfPKtryoQTuupQElZuwBLC89oplwUUJrMKsSI0uPO_c10JI8PpldKbx4xz1QiGw7Jv8DPPgbUw&q=rudolfinerhaus+privatklinik+gmbh&rlz=1C1GCEU_enMY896MY896&oq=Rudolfinerhaus+Privatklinik+GmbH&aqs=chrome.1.0i19i355j46i19i175i199j0i19i22i30l3.2365j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
tel:+431404220
https://www.google.com/search?gs_ssp=eJzj4tFP1zesTDfLK4xPKjBgtFI1qDAxN0sxMDdLTDFPM0wxNjC2MqgwTzFJTLYwTEk2sbSwTLNM85IvTs7IzElJKTq8pzg1ryo1r6SoNFehPDM1TyE3s6QkFQB51hzI&q=schilddr%C3%BCsenzentrum+wien+mitte&rlz=1C1GCEU_enMY896MY896&oq=Schilddr%C3%BCsenzentrum+Wien+Mitte&aqs=chrome.1.0i19i355j46i19i175i199j0i19j0i19i22i30.1503j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8


Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

144 Rand Memorial Hospital Bahamas Freeport City East Atlantic Dr, Freeport +1 242 352 2689

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

145 Bahrain Specialist Hospital Bahrain Manama Road No 2447 +973 17812000

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

146 Royal Bahrain Hospital Bahrain Manama
Road 29, Building 119, King 

Abdul Aziz Avenue, Block 329
+973 17246800

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

147 Bahrain Medical Center Bahrain Manama Avenue 1, Block 204, Muharraq +973 17000210

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

148 United Hospital Limited Bangladesh Dhaka Plot 15, Road 71, Gulshan +880 2 883 6444

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

149 Evercare Hospital Dhaka Bangladesh Dhaka
Plot #81, Block E, 

Bashundhara R/A
+8801713064563

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

150 Family Health Practice Bangladesh Dhaka
Campus of American 

International School, Roade 2
+88021713396770

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

151 Bayview Hospital Barbados Bayville
St. Paul´s Avenue, Bayville, St. 

Micheal
+1 246 436 5446

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

152 Sandy Crest Medical Centre Barbados Holetown
Sunset Crest, Holetown, St. 

James
+1 246 419 4911

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

153 Queen Elizabeth Hospital Barbados Bridgetown
Martindale's Road, Bridgetown, 

St. Micheal's
+1 246 436 6450

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

154 Dr. Jerry AW Thorne Barbados Bridgetown Diagnostic Clinic, St Michael +1 246 430 9029

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

155 Southern Cross Rotorua Hospital Bay of Plenty Rotorua 58 Otonga Road +6479212700

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

156 Grace Hospital Bay of Plenty Oropi 281 Cheyne Rd +6475775270

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

157 Alfamed Clinic Minsk Branch Office 1 Belarus Minsk пр. Независимости, 85 +375 17 336 45 16

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

158 CHIREC Delta Hospital Belgium Auderghem Boulevard du Triomphe 201 +32 2 434 81 11

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

159 MEDIPORT Maritime Medical Service Belgium Antwerpen Italiëlei 51 +32 322 90 770

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

160
Cliniques de l'Europe - St. Michel 

Hospital
Belgium Brussels Rue de Linthout 150 +32 2 614 30 00

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

161 Cliniques universitaires Saint-Luc ASBL Belgium Brussels Avenue Hippocrate 10 +32 2 764 11 11

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

162 Basilique Clinic Belgium Brussels Rue Pangaert 37 +32 2 434 21 11

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

163 Clinique Saint-Jean A.S.B.L. Belgium Brussels
Boulevard du Jardin Botanique 

32
+32 222 191 11

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

164 Edith Cavell Medical Centre Belgium Brussels Rue Général Lotz, 37 +32 2 434 41 11

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

165 AZ Sint-Jan Belgium Brugge Ruddershove 10 + 32 50 45 21 11

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

166 CHIREC Park Leopold Medical Centre Belgium Etterbeek Rue Froissart 38 +32 2 434 59 11

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

167 Braine-l'Alleud - Waterloo Hospital Belgium Waterloo
Wayezstreet, 35, Braine L 

allleud
+ 32 2 434 91 11

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

168 Clinique Polyvalente Mahouna Benin Cotonou Rue 391, Cadjehoun +22921301435

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

169
Polyclinique Les Cocotiers (Clinique des 

Cocotiers
Benin Cotonou 04 Cadjehoun Interrsection +22921301420

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

170 Polyclinique Biosso Benin Cotonou Godomey Houedonou +22962430000

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

171 La Clinique Louis Pasteur Benin Porto-Novo 1 Rue de Louho, Djassin +22920212222

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

172 King Edward VII Memorial Hospital Bermuda Camden
1 7 Point Finger Road, Paget 

DV04
+1 441 236 2345

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

173 Boris Vestweber, MD Bermuda Hamilton
Woodbourne Hall, 1 Gorham 

Rd, Pembroke HM08
+1 441 295 1383

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

174 Hermann Thouet, MD Bermuda Hamilton
1 Gorham Rd, Woodbourne 

Hall, Pembroke
+1 441 295 1383

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

175 Clinica Angel Foianini Bolivia
Santa Cruz de la 

Sierra

Avenida Irala Nº 468, Calle 

Chuquisaca 737
+591 3 336 2211

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

176 Clinica IPPA Bolivia La Paz
Av. Copacabana - 

Prolongacion # 55
+59173258026

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

177 Clinica del Sur Bolivia La Paz
Av Hernando Siles 3539 - 

Obrajes Casilla 8650
+59122784001

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

178 Clinica Alemana Bolivia La Paz
Av 6 de Agosto, 2821, 10072 

San Jorge
+59122433023

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

179 Nyangabgwe Referral Hospital (NYH) Botswana Francistown
Plot 2523, Corner Boiphuso & 

Marang Road
+2672411000

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

180 Riverside Hospital Botswana Francistown Plot 424/6, 424 Baines Avenue +2672412518

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

181 Life Gaborone Private Hospital Botswana Gaborone 8448 Mica Way, Boradhurst +2673685600

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

182 MRI Medical Rescue International (MRI) Botswana Gaborone

Plot 20623, Block 3, Corner 

Samedupe Road and 

Ramakukane Way, Ext 34

+2673901601

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

183
Bokamoso Private Hospital (Lenmed 

Health)
Botswana Gaborone

Plot 4769 Mmopane Block 1, 

Mmopane Village, Kweneng
+2673694000

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

184 Prime Health Airport Junction Mall Botswana Gaborone
Unit 23 Block 10, Airport 

Junction Shopping Centre
+2673901601

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

185 Prime Health Medical Practice Botswana Kasane

Borogo Junction Plot 1301, 

Shop No.27 & 28, Kazungula 

Mall

+2673901601

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

186 Doctors Inn Botswana Maun
Plot 448, Maun Old Mall, 

Ngami
+2676865115

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

187 Prime Health Medical Centre Maun Botswana Maun Plot 720/721, Tsheko Road +2673901601

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

188
Hospital Santa Lúcia Norte (Antigo 

Prontonorte)
Brazil Brasília

SHLN Quadra 516 Conjunto G 

Lote 7, Setor Hospitalar Norte - 

Asa Norte

+55 61 3448-9100

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

189 Hospital Sirio Libanes Brasilia Brazil Brasília SGAS 613 - Asa Sul +55 61 3044 8888

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

190 Hospital Alvorada de Brasilia Brazil Brasília SHCS EQ 710/910 Conjunto B +55 61 3038 9624

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

191 Hospital Portugues Brazil Salvador de Bahia
Av. Princesa Isabel 914 -Barra 

Avenida
+557132035555

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

192 Hospital Alianca Brazil Salvador de Bahia
Av. Juracy Magalhães Jr 2096 

Rio Vermelho
+557121085600

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

193 Hospital Cardio Pulmonar Brazil Salvador de Bahia
Av Anita Garibaldi, 2171, 

Ondina
+55 71 3194 7556

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

194 Clinica Cam Brazil Salvador de Bahia

Av. Antonio Carlos Magalhaes, 

237- Itagara, R. Cláudio 

Manoel da Costa, 58 - Canela

+55 71 3352 8800

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

195
CEHON - Centro de Hematologia e 

Oncologia da Bahia
Brazil Salvador de Bahia

Avenida Araújo Pinho, 439 

Canela
+55 71 3496 3744

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

196 Clinica Florence Brazil Salvador de Bahia
Rua Bela Vista do cabral, 271, 

Nazare
+55 71 3038 2450

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

197 Hospital Samaritano - João Pessoa Brazil João Pessoa Av. Santa Julia 35, Torre +55 83 3048 2100

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

198 Santa Casa de Misericordia de Maceio Brazil Maceió
Rua Barão de Maceió 288 - 

Centro
+55 82 2123 6000

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

199 Hospital Santa Helena Brazil Goiânia Rua 95, 99 - St. Sul +55 62 3219 9000

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

200
Hospital Mater Dei - Unidade Santo 

Agostinho
Brazil Belo Horizonte

Rua Mato Grosso 1100, Bloco 

II - Santo Agostinho
+55 31 33399000

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

201 Mater Dei – Unidade Contorno Brazil Belo Horizonte
Avenida do Contorno, 9.090, 

Barro Preto

+55 313401 7894 ou 

31 3401 7152 ou 31 

3401 7165

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

202 Mater Dei – Unidade Betim Brazil Betim
Via expressa 15.500, Duque de 

Caxias, CEP 32673440

+55 31 3512 2240 ou 

31 3512 2392

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

203 Hospital Santa Joana Brazil Recife
Rua Joaquim Nabuco, 200, 

Gracas
+55 81 32166666

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

204
Real Hospital Portugues de Beneficiencia 

Pernambuc
Brazil Recife

Av. Agamenon Magalhães 

4760 - Paissandu, Av. 

Conselheiro Aguiar, 2502 Boa 

Viagem

+55 81 34161122

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

205 Hospital Esperança Brazil Recife
Rua Antonio Gomes de Freitas 

265 - Ilha do Leite
+55 81 31317878

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

206 Hospital SOS Cardio Brazil Florianópolis
Rodovia SC 401, 121 - 

Itacorubi 
+55 48 3212-5087

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

207 Hospital Dona Helena Brazil Joinvile Rua Blumenau 123 - Centro +55 47 34513333

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

208 Hospital Socimed Brazil Tubarão Rua Aldomar Cardoso, 198 +55 48 36212500

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

209 Hospital e Maternidade Ipiranga Arujá Brazil Arujá
Rua Melvin Jones, 90, Jd. 

Modelo
+55 11 4442-7400

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

210 Centro Medico Polvilho Brazil Cajamar
Avenida Tenente marques, 

1795, Jardim São Luiz
+55 11 3155-1867

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

211 Hospital Vera Cruz Brazil Campinas

Rua Onze de Agosto 495 - 

Centro, Av. Andrade Neves 

402 - Centro

+55 19 37343000

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

212 Hospital Renascença Brazil Campinas
Av. Barão de Itapura, 1444 - 

Jardim Guanabara
+55 19 3727 5200

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

213 HOSPITAL GUARUJÁ Brazil Guarujá
Av Santos Dumont, 3651, 

Bairro Paecara
+55 13 3308 1720 

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

214
Centro Médico Frei Galvão- Unidade 

Guarujá
Brazil Guarujá

Av. Santos Dumont, 694, 

Vicente de Carvalho
+55 13 3352 6092

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

215 Hospital Carlos Chagas Brazil Guarulhos
Rua Barão de Maua, 100, 

Centro
+55 11 2463 5000

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

216 Hospital e Maternidade de Guarulhos Brazil Guarulhos
Avenida Tiradentes.1.015 – 

Centro
+55 11 2463-8600

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

217 Hospital e Maternidade Nova Vida Brazil Itapevi
Avenida Carolina de Abreu 

Paulino, 66
+55 11 3155 6318

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

218 Hospital Amaral Carvalho Brazil Jaú
Rua Dona Silvéria, n° 150, 

Chacará Braz Miraglia
+55 14 3602 1200

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

219 Hospital Paulo Sacramento Brazil Jundiaí
Rua Quinze de Novembro, 865 - 

Centro
+55 11 4527 6116

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

220 Hospital Cruzeiro do Sul Brazil Osasco
Avenida dos Autonomistas, 

2502 - Centro,
+55 11 3606 9000

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

221 Hospital e Maternidade Sino Brasileiro Brazil Osasco Av. Mal. Rondon, 299 - Centro +55 11 3652 8000

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

222 Hospital Sao Luiz - Unidade Brasil Brazil Santo André
Rua Coronel Fernando Prestes 

1177 - Vila Dora
+55 11 21276666

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

223
Centro Médico Frei Galvão- Unidade 

Santos
Brazil Santos

Rua Dr. Heitor de Moraes, 15 - 

Boqueirão

+55 13 3229 1522 / 

3281 6200

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

224 Hospital Frei Galvão Brazil Santos
Rua Dr. Heitor de Moraes, 23 - 

Boqueirão
+55 13 3229 1502

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

225 Hospital Sao Luiz - Unidade Assunção Brazil
São Bernardo do 

Campo

Av. Joao Firmino 250 - 

Assunção
+55 11 43448000

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

226
Hospital e Maternidade São Luiz Unidade 

São Caetan
Brazil São Caetano do Sul

R. Walter Figueira, s/n - 

Cerâmica
+55 11 2777-1100

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

227
Rede D'or Sao Luiz S.A São Jose dos 

Campos
Brazil São José dos Campos

Av Lineu de Moura 995 

Urbanova
+55 12 39244900

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

228 Hospital Alemão Oswaldo Cruz Brazil São Paulo Rua João Julião, 331, Paraiso +551135490514

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

229 Hospital Samaritano - Higienópolis Brazil São Paulo
Rua Conselheiro Brotero 1486 

– Higienópolis
+55 11 38215300

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

230 Hospital Albert Einstein Brazil São Paulo

Av. Albert Einstein 627/ 701, 

Morumbi, Av. Ricardo Jaffet 

1600 - Chacara Klabin

+55 11 21511233

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

231 Hospital Infantil Sabara Brazil São Paulo
Avenida Angélica, 1987, 

Higienopolis
+55 11 3155 2800

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

232 JVR Medicos Ltda Brazil São Paulo Rua Barata Ribeiro, 490 - cj 33 +55 11982879751

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

233
Centro Médico Frei Galvão- Unidade São 

Vicente
Brazil São Vicente

Av. Presidente Wilson, 199, 

Itararé

+55 13 3569 3200 / 

3281 6200

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

234 Centro Médico Itavuvu Brazil Sorocaba Av. Itavuvu, 155, Vila Olimpia +55 15 3234 7447

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

235 Notre Dame Intermedica Saude Brazil Sorocaba
Rua. Afonso Pedrazi, 180 - 

Trujilo

+55 15 3234 7447/ 

99700-7362

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

236 Centro Médico Modelo Brazil Sorocaba
Rua Mauro Marques da Silva, 

195 Trujillo
+55 15 32347447

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

237 Centro Medico Trujillo I Brazil Sorocaba
3 Av: Dr. Armando Sales de 

Oliveira, 290, Trujillo
+55 15 323474447

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

238 Centro Medico Trujillo II Brazil Sorocaba
Av: Dr. Armando Sales de 

Oliveira, 150, Trujillo
+55 15 3234 7447

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

239 Centro Médico Penha Brazil Sorocaba
Rua Miranda Azevedo, 58, 

Centro
+55 15 32347447

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

240
Unidade de Oncologia e Quimioterapia 

Ambulatorial
Brazil Sorocaba

Rua Domingos Fernandes, 

198, Trujillo
+55 3234 74447

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

241 Hospital Primavera Brazil Aracaju
Av. Ministro Geraldo Barreto 

Sobral, 2277
+55 79 2105 2500

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

242 Clinica e Hospital São Lucas Brazil Aracaju
Av. Coronel Stanley Silveira,33 

São José
+55 79 21071000

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

243 Hospital Monte Klinikum Brazil Fortaleza
Rua Republica do Libano, 747,  

Meireles
+558540120012

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

244 Grupo SAT Brazil Fortaleza
Av. Desembargador Moreira 

2001, sala 1401
+55 85 40090900

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

245 Hospital Sao Carlos Brazil Fortaleza
Av. Pontes Vieira 2551, 

Dionisio Torres

+55 85 4009-

3333/3477-4444

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

246 UDI Hospital  Brazil São Luís
Av. Prof. Carlos Cunha, 2000, 

Jacarati
+55 98 3216 7979

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

247 Hospital Santa Cruz Brazil Curitiba Av. Batel 1889 +55 41 33123000

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

248 Hospital Cardiologico Costantini Brazil Curitiba
Rua Pedro Collere 890, Vila 

Isabel
+55 41 3342 4344

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

249 Hospital Nossa Senhora das Gracas Brazil Curitiba
Rua Alcides Munhoz, 433 - 

Mercês
+55 41 32406060

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

250 Hospital Vitoria Parana Brazil Curitiba
Av. das Industrias, 1974 - 

Cidade Industrial
+55 41 3028 2627

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

251 Hospital Unimed Ponta Grossa Brazil Ponta Grossa
Rua Carlos Osternak 173 

Centro
+55 42 3220 7000

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

252 Clinerp Brazil Cabo Frio
Rua Raul Veiga 1, 3rd floor, 

Edifício RV 1 - Centr
+55 22 2644 2221

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

253 Hospital Geral Dr Beda Brazil Campos
Rua Conselheiro Otaviano, 

129, Centro
+55 22 2737-1500

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

254 Hospital Caxias Dor Brazil Duque de Caxias
Av Brigadeiro Lima e Silva 821, 

Jd. Vinte e Cinco de Agosto
+55 21 2460 3600

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

255 Hospital Niterói D'Or Brazil Niterói
Av Sete de Setembro 301 - 

Santa Rosa
+55 21 36021400

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

256 Complexo Hospitalar Niteroi Brazil Niterói Rua La Salle 12 - Centro +55 21 2729 1136

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

257 Hospital Samaritano - Botafogo Brazil Rio de Janeiro
Rua Bambina 98, 108 - 

Botafogo
+55 21 2537 9722

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

258 Hospital Pro Cardiaco Brazil Rio de Janeiro
Rua Dona Mariana 217 - 

Botafogo
+55 21 21311400

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

259
Hospital Vitoria - Samaritano Barra da 

Tijuca
Brazil Rio de Janeiro

Avenida Jorge Curi, 550 - Barra 

da Tijuca
+552132631000

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

260 Hospital Samaritano - Barra da Tijuca Brazil Rio de Janeiro
Av. Jorge Curi, 550 – Barra da 

Tijuca
+55 21 3263 1000

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

261 Hospital e Clinica São Gonçalo Brazil São Gonçalo
Rua Coronel Moreira Cesar 

138 - Centro
+55 21 2109 5000

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

262 Hospital Maternidade Promater Brazil Natal
Rua São José, 1979  Lagoa 

Nova
+ 55 84 3204 0800

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

263 Hospital do Coracao de Natal Brazil Natal
Rua Coronel Auris Coelho 235 

Lagoa Nova
+55 84 40092000

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

264 Hospital Arcanjo São Miguel Brazil Gramado Rua Madre Veronica 396 +55 54 3295 8600

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

265 Hospital Moinhos de Vento Brazil Porto Alegre
Rua Ramiro Barcelos 910 - 

Moinhos de Vento
+55 51 35378000

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

266 Hospital Mae de Deus Brazil Porto Alegre
Rua José de Alencar 286 - 

Menino Deus
+55 51 33789999

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

267
Gleneagles Jerudong Medical Centre 

(JPMC)
Brunei Muara

Jerudong Park, Royal Brunei 

Polo Club
+6732611883

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

268 Heart Medical Clinic Brunei Bandar Sri Begawan

A2, Ground Floor, Mentiri 

Complex, Kg. Mentiri, Jalan 

Kota Batu

+6732793800

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

269 Jerudung Park Medical Centre Brunei
Jerudong Park, Royal Brunei 

Polo Club
+6732611433

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

270 MBAL Burgas Hospital Bulgaria Burgas
Stefan Stambolov Boul. 73, 

Burgas
+359 888893340

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

271 Life Hospital Bulgaria Burgas Izgrev Complex, Burgas 8018 +359 56875050

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

272 Acibadem City Clinic Burgas Bulgaria Burgas
Ulitsa Stambolov, No 73, MBAL 

Burgas
+359 56893860

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

273
CK Medical Dr. Stanko Chobanov & Dr. 

Krasimir Keno
Bulgaria Burgas

Slanchev Bryag, 8240 Sunny 

Beach
+359 55 495 095

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

https://www.google.com/search?q=CK+Medical+Bulgaria&safe=strict&rlz=1C1GCEU_enMY896MY896&sxsrf=ALeKk00ByweM8TBDZOYAG6wEMtSOA_EOpA%3A1624428486671&ei=xs_SYJ-zKMiCyAPGtILYAw&oq=CK+Medical+Bulgaria&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAM6BwgjELADECc6BwgAEEcQsAM6BAgjECc6BAgAEEM6AggAOgoILhDHARCvARBDOggILhDHARCvAToGCAAQFhAeOgUIIRCgAToHCCEQChCgAToECCEQFUoECEEYAFCUPViPVGDkV2gBcAJ4AIABvwGIAbUHkgEDOC4ymAEAoAEBqgEHZ3dzLXdpesgBCcABAQ&sclient=gws-wiz&ved=0ahUKEwifrqTXi63xAhVIAXIKHUaaADsQ4dUDCA4&uact=5


Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

274 Viva Clinic Bulgaria Sunny Beach Sunny Beach +359 899995860

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

275
Acibadem Cityclinic Tokuda Hospital / 

Inpatient
Bulgaria Sofia 51B Nikola Vaptsarov Blvd. +359 24034000

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

276
Acibadem Cityclinic Tokuda Medical 

Center /  Outpa
Bulgaria Sofia 51B Nikola Vaptsarov Blvd. +359 24034000

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

277 MBAL Sveta Anna Varna Bulgaria Varna Bul. Tsar Osvobolitel +359 52655911

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

278 CardioVarna Bulgaria Varna
100 Tsar Osvoboditel Blvd, 

Sveta Anna Inner Yard
+359 52648020

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

279 Polyclinique Notre Dame de la Paix Burkina Faso Ouagadougou Secteur 24 +22625358080

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

280 Clinique Médicale Les Flamboyants Burkina Faso Ouagadougou
295 Avenue du Conseil de 

l'entente, Secteur 9
+22625307600

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

281 Centre Medical International CMI Burkina Faso Ouagadougou
Rue Nazi Boni, Quartier de la 

Rotonde
+22625306607

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

282 Hopital Prince Regent Charles Burundi Bujumbura 9 Avenue de I'Hopital +25722228435

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

283 Kira Hospital SA Burundi Bujumbura Mukaza Avenue Nzero +25722245000

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

284 Hopital Militaire de Kamenge Burundi Kamenge Boulevard du 28 Novembre +25722232082

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

285 Sutter Bay Hospitals California Berkeley PO Box 276108, Sacramento +1 510 204 4444

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

286 Scripps Memorial Hospital Encinitas California Encinitas 354 Santa Fe Drive

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

287 Goleta Valley Cottage Hospital California Goleta
351 South Patterson Avenue, 

Goleta, CA
+1 805 967 3411

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

288 Scripps Memorial Hospital La Jolla California La Jolla 9888 Genesee Avenue +1 800-690-9070

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

289 Ronald Reagan UCLA Medical Center California Los Angeles 757 Westwood Plaza +1 310 825 9111

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

290 Cedars Sinai Medical Center California Los Angeles
8700 Beverly Blvd, Los 

Angeles, CA
+1 310 423 3277

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

291 Oak Valley Hospital California Oakdale
350 South Oak Avenue, 

Oakdale CA
+1 209 847 3011

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

292 ABSMC - Summit Campus California Oakland 350 Hawthorne Avenue +1 510 655 4000

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

293 UC Irvine Medical Center California Orange
101 The City Drive South, 

Orange, CA
+1 714 456 7890

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

294 Salinas Valley Memorial Hospital California Salinas
450 East Romie Lane, Salinas, 

CA
+1 831 757 4333

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

295
Hitchcock Pediatrics & Adolescent 

Medicine
California Santa Barbara

51 Hitchcock, Santa Barbara, 

CA
+1 805 563 6211

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

296 Scripps Mercy Hospital San Diego California San Diego 4077 5th Avenue +1 619 294 8111

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

297 Scripps Mercy Hospital Chula Vista California San Diego 435 H Street +1 619 691 7000

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

298 Scripps Clinic California San Diego
5 10666 N. Torrey Pines Rd, 

Ste SV6, La Jolla, CA
+1 858 554 9100

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

299 UCSD Medical Center California San Diego 200 West Arbor Drive +1 858 657 7000

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

300 Sharp Memorial Hospital California San Diego 7901 Frost Street +1 858 939 3400

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

301 UCSF Medical Center California San Francisco 505 Parnassus Avenue +1 415 476 1000

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

302 Saint Francis Memorial Hospital California San Francisco 900 Hyde Street +1 415 353 6000

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

303 St Mary's Medical Center California San Francisco 450 Stanyan Street +1 888 488 7667

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

304 San Jose Pacific Neurology California San Jose
200 Jose Figueres Avenue, 

Street 200

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

305 San Mateo Medical Center California San Mateo
222 West 39th Avenue, San 

Mateo, CA
+1 650 573 2525

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

306 Sherman Oaks Hospital California Sherman Oaks
4911 Van Nuys Boulevard # 

307

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

307 Victor Valley Global Medical Center California Victorville
15248 Eleventh St, Victorville 

CA
+1 760 246 8691

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

308 Royal Angkor International Hospital Cambodia Krong Siem Reap

National Route #6, Phum 

Kasekam, Khum Sra Ngea, 

Siem Reap, Cambodia

(+855) 63-761888

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

309 Royal Phnom Penh Hospital Cambodia Phnom Penh

Toeuk Thla Village, Russian 

Federation Boulevard, Sangkat 

Toeuk Thla, Khan Russey Keo, 

Phnom Penh

(+855) 23-991000

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

310 Polyclinique Bonanjo (CLIBO) Cameroon Douala Rue Pierre Lotti +23733427936

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

311 Daniel Muna Memorial Clinic Cameroon Douala 5 Avenue Charles de Gaulle +237693172452

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

312 General Hospital of Yaounde Cameroon Yaoundé Rue 1564, Ngousso +237222202802

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

313 Centre Medical La Cathedrale Sarl Cameroon Yaoundé
Quartier Omnisport, 1129, 

Ngousso Road
+23722203678

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

314 Centre Medical le Jourdain Cameroon Yaoundé
Rue Albert Ateba Ebe, Rond 

Point Nlongkak
+237242008810

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

315 Alpine Medical Clinic Canada Banff 211 Bear Street +1 403 762 3155

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

316 Albert Health Services Canada Banff
Banff Mineral Springs Hospital, 

305 Lynx Street
+1 403 762 2222

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

317 Barrhead Health Centre Canada Barrhead 4815 51st Avenue +1 780 674 2221

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

318 Brooks Health Centre Canada Brooks 440 3 St East, Brooks +1 403 501 3232

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

319 Peter Lougheed Centre Canada Calgary 3500 26 Ave NE +1 403 943 4555

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

320 Sheldon M. Chumir Health Centre Canada Calgary 1213 4 Street SW +1 403 955 6200

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

321 Foothills Medical Centre Canada Calgary 1403 29 Street NW +1 403 944 1110

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

322 Alberta Children's Hospital Canada Calgary 2888 Shaganappi  Trail NW +1 403 955 7211

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

323 Rockyview General Hospital Canada Calgary 7007 14 St SW, Calgary, AB +1 403 943 3000

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

324 Canmore General Hospital Canada Canmore
1100 Hospital Place, Canmore 

AB
+1 403 678 5536

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

325 Drumheller Health Center Canada Drumheller 351 9th St NW +1 403 823 6500

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

326 University of Alberta Hospital Canada Edmonton 8440 112 Street NW +1 780 407 8822

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

327 Royal Alexandria Hospital Canada Edmonton
10240 Kingsway Ave NW, 

Cash Office B-243
+1 780 735 0447

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

328 Seton-Jasper Healthcare Centre Canada Jasper 518 Robson Street +1 780 852 3344

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

329 Lake Louise Medical Clinic Canada Lake Louise Box 95 / 200 Hector +1 403 522 2184

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

330 Red Deer Regional Hospital Canada Red Deer 3942 50A Avenue +1 403 343 4422

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

331 Burnaby Hospital Canada Burnaby 3935 Kincaid Street +1 604 434 4211

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

332 Elk Valley Hospital Canada Fernie 1501 5th Avenue +1 250 423 4453

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

333 Whitefoot Medical Clinic Canada Kelowna Box 45058 /Big White Rd +1 250 765 0544

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

334 Langley Memorial Hospital Canada Langley 22051 Fraser Hwy +1 604 514 6000

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

335 Ridge Meadows Hospital Canada
Maple Ridge District 

Municipality

11666, Laity Street, Maple 

Ridge BC
+1 604 463 4111

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

336 Lions Gate Hospital Canada North Vancouver 231, East 15th Street +1 604 988 3131

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

337 Whistler Town Plaza Medical Clinic Canada Pemberton
#40 - 4314 Main Street, 

Whistler
+1 604 932 4911

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

338 Whistler Medical Clinic Canada Pemberton
201-4380 Lorimer Road, 

Whistler
+1 604 932 3977

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

339 Whistler Health Care Center Canada Pemberton 4380 Lorimer Road, Whistler +1 604 932 4911

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

340 Queen Victoria Hospital Canada Revelstoke 1200 Newlands Road +1 250 837 2131

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

341 Richmond Hospital Canada Richmond 7000 Westminster Highway +1 604 278 9711

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

342 Delta Hospital Canada Vancouver
5800 Mountain View Blvd, 

Delta BC
+1 604 946 1121

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

343 Vancouver General Hospital Canada Vancouver 899 West 12th Avenue +1 604 875 4111

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

344 Grace Hospital Canada Winnipeg 300 Booth Drive +1 204 837 0111

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

345 St Boniface General Hospital Canada Winnipeg 409 Taché Ave, Rm A1108 +1 204 233 8563

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

346 St John's Regional Hospital Canada Saint John

Horizon Health Network, 

P.O.Box 5200 / University 

Avenue

+1 506 648 6000

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

347
James Paton Memorial Regional Health 

Center
Canada Gander 125 Trans Canada Highway +1 709 256 5409

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

348 Health Sciences Center Canada Saint John's 300 Prince Philip Dr +1 709 777 6300

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

349
Janeway Children's Health and Rehab 

Centre
Canada Saint John's

300 Prince Phillip Dr, Suite 

2J140
+1 709 777 6300

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

350 Cape Breton Regional Hospital Canada Sydney 1482 George Street +1 902 567 8000

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

351 The Royal Victoria Hospital of Barrie Canada Barrie 201 Georgian Drive +1 705 728 9090

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

352 Collingwood General & Marine Hospital Canada Collingwood 459 Hume Street +1 705 445 2550

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

353 Guelph General Hospital Canada Guelph 115 Delhi Street +1 519 822 5350

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

354 Southlake Regional Health Centre Canada Newmarket 596 Davis Drive +1 905 895 4521

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

355 Kingston General Hospital Canada Kingston 76 Stuart Street +1 613 548 2362

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

356 St Joseph's Hospital Canada Hamilton
50 Charlton Ave E, PO Box 

2043
+1 905 521 6002

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

357 Hamilton Health Sciences Canada Hamilton 555 Sanatorium Road +1 905 521 2100

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

358 Huntsville District Memorial Hospital Canada Huntsville 100 Frank Miller Drive +1 705 789 0022

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

359 Georgian Bay General Hospital Canada Midland
1112 St. Andrew's Dr, P.O. Box 

760
+1 705 526 1300

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

360 Haliburton Highlands Health Services Canada Minden
Highland Crest, 6 Mc Pherson 

Street
+1 705 286 2140

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

361 Queensway Carleton Hospital Canada Ottawa 3045 Baseline Rd +1 613 721 2000

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

362 West Parry Sound Health Centre Canada Parry Sound 6 Albert Street +1 705 746 9321

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

363 Peterborough Regional Health Centre Canada Peterborough 1 Hospital Drive +1 705 876 5026

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

364 Mackenzie Health Canada Richmond Hill
Attn: Financial Services-

Patients Accounts
+1 905 883 1212

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

365 Scarborough Hospital Canada Scarborough 3050 Lawrence Ave E +1 416 438 2911

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

366 Huron Perth Healthcare Canada Saint Marys
267 Queen Street W, PO Box 

940
+1 519 284 1332

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

367 St. Thomas-Elgin General Hospital Canada Saint Thomas 189 Elm Street +1 519 631 2020

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

368 Seaforth Community Hospital Canada Seaforth 24 Centennial Dr +1 519 527 1650

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

369 Toronto East General Hospital Canada Toronto 825 Coxwell Ave +1 416 469 6580

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

370 Bay College Medical & Lockwood Canada Toronto 790 Bay St. Suite 320 +1 416 979 9621

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

371 Humber River Regional Hospital Canada Toronto 1235 Wilson Ave +1 416 242 1000

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

372 St. Michaels Hospital Canada Toronto 30 Bond Street +1 416 864 5864

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

373 Infinity Health Centre Canada Toronto 39 Lower Simcoe St +1 416 504 0628

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

374 North York General Hospital Canada Toronto
3 4001 Leslie Steet, Toronto 

ON 
+1 416 756 6000

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

375 Queen Elizabeth Hospital Canada Charlottetown
60 Riverside Dr, Charlottetown 

PE
+1 902 894 2111

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

376
Centre De Santé et de Services Sociaux 

De Papineau
Canada Gatineau 155 Rue MacLaren Est +1 819 986 3359

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

377 RocklandMD Canada Mont-Royal 100 Rockland Rd, Suite 100 +1 514 667 3383

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

378 Hôpital Du Sacré-Coeur De Montréal Canada Montréal 5400 Boulevard Gouin Ouest +1 514 338 2222

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

379 RocklandMD CentreVille Canada Montréal
1538 rue Sherbrooke Ouest, 

ste 500
+1 514 667 3383

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

380 Centre Universitaire de Santé McGill Canada Montréal 2155 Rue Guy bureau 950 +1 514 934 1934

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

381 CHUM Hosp Saint-Luc Canada Montréal 1058 Rue St-Denis +1 514 890 8072

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

382 Centre Hospitalier Affilié Canada Québec Hopital de L'Enfant-Jesus +1 418 649 0252

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

383 Pasqua Hospital Canada Regina 4101 Dewdney Ave, Regina SK +1 306 766 5832

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

384 Christchurch Hospital Canterbury Christchurch

2 Riccarton Avenue, 

Christchurch Central, Private 

Bag 4710

+6433640640

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

385 Southern Cross Hospital Christchurch Canterbury Christchurch 131 Bealey Avenue, Richmond +6439683100

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

386 Christchurch Hospital Canterbury Christchurch

2 Riccarton Avenue, 

Christchurch Central, Private 

Bag 4710

+6433640640

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

387 Southern Cross  Christchurch Hospital Canterbury Christchurch 131 Bealey Avenue +6433794433

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

388 Moorhouse Medical Centre Canterbury Christchurch 3 Pilgrim Place +6433657900

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

389
Clinitur - Clinica de Saúde e Turismo, 

LDA
Cape Verde Santa Maria

Avenida doa Hoteis, Zona de 

Urbanlzagoa, Ponta Preta
+2382429090

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

390 Hospital Agostinho Neto (HAN) Cape Verde Praia
Rua Borjona de Freitas, 112, 

Praia
+2382602140

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

391
Cardiomed - Centro Médico Cardiológico, 

Lda.
Cape Verde Praia

Rua Largo de Europa, Achada 

Santo Antonio
+2382624050

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

392 Hospital Baptista de Sousa Cape Verde Mindelo
Rua William du Bois Pracinha 

Dr Regala, Sao Vicente
+2382310312

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

393
Medlab Consultorio Medico & Laboratorio 

Clinco
Cape Verde Santa Maria Santa Maria Norte, Ilha do Sal +2382422242

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

394 Esperanca Clinica Médica Cape Verde Sal Rei Rua do Caboque, Rabil +2382511416

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

395 Dr Marta Vieira Cape Verde Sal Rei

Clinitur - Clinica de Saude e 

Turismo, Avenida doa Hoteis, 

Zone de Urbanlzagoa Ponta 

preta

+2385967938

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

396 Cardiomed Plateau Cape Verde Santiago Plateau +2382627600

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

397 Cardiomed Ilha de Boa Vista - Sal Rei Cape Verde Sal Rei Sal Rei +2382512791

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

398 Cardiomed - Ilha do Fogo - Sao Filipe Cape Verde São Filipe Lem Sao Filipe +2382812244

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

399
Association d'entraide des Français au 

Tchad (CMS)
Chad N'Djamena

Residence les Flamboyants, 

235, Avenue du General de 

Gaulle, Daoud Soumaine

+23522522837

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

400 Hopital Morderne de N'Djamena Chad N'Djamena District NDJARI +23522532090

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

401 Hospital Guillermo Grant Benavente Chile Concepción San Martin 1436 +56 412722 585

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

402 Clinica Alemana deTemuco Chile Temuco Senador Estébanez 645 +56 45 220 1201

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

403
Hospital Regional Punta Arenas / Clinico 

Magallane
Chile Punta Arenas

Avenida Los Flamencos nº 

01364
+59 61 2293362

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

404 Clinica Ciudad del Mar Chile Viña del Mar
Calle Trece Norte 635 Viña del 

Mar
+56 32 245 1000

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

405 Clinica Las Condes Chile Santiago La Fontecilla 441 +56 2 26104000

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

406 Clinica Alemana Chile Santiago Av. Vitacura 5951 +56 2 2210 1111

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

407 Clínica Universidad de los Andes Chile Santiago Avenida Plaza 2501 +56 2 2618 3000

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

408 Modern Cancer Hospital Guangzhou China Guangzhou
No.42, Lianguan Road, Tianhe 

District, Guangzhou
(+86) 2022221111

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

409 Raffles Medical Clinic (Beijing) China Beijing

Suite 105 Wing 1 Kunsha 

Building, No.16 Xinyuanli, 

Chaoyang District

+86 10 6462 9112

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

410 Beijing New Century Harmony Clinic China Beijing

Block 19 K-01 Harmony Walk, 

LiYuan Street, Tianzhu Shunyi 

District

+86 10 6456 2599

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

411 Beijing Puhua International Hospital China Beijing
No.12 Tiantan Nanli, 

Dongcheng District
+86 10 5715 9610

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

412 Oasis International Hospital China Beijing
No. 9 Jiuxianqiao Bei Lu, 

Chaoyang District
+86 10 400 876 2747

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

413 New Century Women's and Children's China Beijing
51 Wangjing Road, Wanghu 

Park
+86 10 5178 3366

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

414 Beijing United Family Clinic Shunyi China Beijing

Unit 818, Pinnacle Plaza, 

Tianzhu Real Estate 

Development Zone, Shunyi 

District

+86 10 8046 5432

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

415 IMC Beijing International Medical Center China Beijing

No.50 Liangmaqiao Road, 

Lufthansa Office building, 

Chaoyang

+86 10 6465 1561

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

416
General Hospital of Beijing Military 

Regiion/The 3
China Beijing

28 Fuxing Road, Haidian 

District
+86 10 6818 2255

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

417 Peking University people's Hospital China Beijing
11 Xizhimen South Street, Xi 

Cheng District
+86 10 8832 6666

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

418
Beijing Tian Tan Hospital affiliate to 

Capital Med
China Beijing

6 Tian Tan Xi Li, Dong Cheng 

District
+86 10 6709 6611

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

419 Beijing Jianggong Hospital China Beijing
6 Rufuli Caishikou South 

Street, Xuanwu District
+86 10 8352 1777

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

420 Beijing United Family Hospital China Beijing
2 Jiangtai Lu, Chaoyang 

District
+ 86 4008 919 191

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

421 Bayley & Jackson Medical Center China Beijing
7 Ritan Donglu, Chaoyang 

District
+86 10 8562 9998

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

422 Hong Kong International Medical Beijing China Beijing

Podium Level, W-3 Office 

Tower, Oriental Plaza, 

Dongcheng District

+86 10 8541 2788

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

423 Beijing United Family Jianguomen China Beijing
B1 St. Regis Residence, 21, 

Jianguomenwai Dajie
+86 10 8532 1221

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

424 Beijing DCN Orthopaedic Hospital China Beijing No. 19, Fushi Road, Haidian +86 10 5271 3366

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

425 Sino-Japanese Friendship Hospital China Beijing
No. 2 Yinghua Dongjie, 

Chaoyang District
+86 10 6422 2952

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

426 Beijing Intech Eye Hospital China Beijing

Panjiayuan Plaza, 12, 

Panjiayuan South Road, 

Chaoyang District

+86 10 6771 5558

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

427
Beijing Amcare Women and Children's 

(Lidu)
China Beijing

9 Fangyuan West Road, 

Chaoyang District
+86 400 1000 016

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

428
Beijing New Century International 

Children
China Beijing 56 Nanlishi Lu, Xicheng District +86 10 6802 5588

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

429
Globalcare Women and Children's 

Hospital
China Beijing

24 Xi Dawanglu, Chao Yang 

District
+86 10 8776 9392

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

430 MedicGo General Medical Practice China Beijing

A04  Yuanyang XinGangxian, 

No. 66 Xiaguangli, Chaoyang 

District

+86 10 8446 7259

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

431 Beijing Horizon Sports Medicine Clinc China Beijing

Sparkle Roll Plaza, No.40, 

Xingfu Er Cun Residence, 

Chaoyang District

+86 10 8438 9966

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

432 Beijing Friendship Hospital China Beijing
No. 95 Yong'an Road, Xicheng 

District
+86 10 6313 7608

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

433
HarmoniCare Women& Children's 

Hospital
China Beijing

2A Xiaoguan Beili, beitucheng 

dong lu, Chaoyang District
+86 10 6499 0276

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

434 Beijing Amcare Hospital( YYC ) China Beijing
No. 5 Yiyuan, An Hui Beili, 

Chaoyang District
+86 400 1000 016

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

435 Beijing Anzhen Hospital China Beijing
2 Anzhen Road, Chaoyang 

District
+86 10 8400 5076

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

436 Peking University school of Stomatology China Beijing
22 Zhongguancun Nandajie, 

Haidian District
+86 10 6217 9977

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

437 Beijing Baodao Healthcare China Beijing
1 Xinjiekou Waidajie, Haidian 

District
+86 10 6200 6666

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

438 Sanfine International Hospital China Beijing

Room 401-2, No.1 Building of 

Shimao International, No.13, 

Gongti North Road, Chaoyang 

District

+86 10 6413 6688

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

439 Amcare Women's & Children's Hospital China Beijing
No.7, Wan liu zhong lu,Haidian 

D.C.
+86 10 6084 6666

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

440 Beijing united family CBD clinic China Beijing

3017, 2 F AB building Wantong 

center, No.6, Chaoyang Men 

Wai Dajie, Chaoyang District

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

441
Beijing United Family Financial street 

clinic
China Beijing

109 Taipingqiao Avenue, , 

Xicheng District
+86 10 6621 7939

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

442 Beijing U-Plus Clinic Co., Ltd China Beijing

No. 101 Building 1, Yard 26, Jiu 

Xianqiao Middle R, Chaoyang 

District

+86 10 6433 5028

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

443
Beijing Capital Healthcare U-Plus Clinic 

(FuxingMe
China Beijing

Floor 4,, Building A Investment 

Plaza, No.27 Jinro, Xi Cheng 

District

+86 10 6616 2670

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

444
Beijing Friendship Hospital Tongzhou 

Branch
China Beijing

No. 1 Luyuan South Street, 

Yongshun Town, Tongzhou 

District

+86 10 8083 8439

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

445 Beijing United Family Tianzhu Clinic China Beijing

No. 29, Building 5,Yard 2, 

Xinyuan Road, Konggang 

Street, Shunyi District

+86 10 8046 5432

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

446 The Third Hospital of Jilin University China Changchun
71 Xinmin Street, Changchun, 

Jilin
+86 431 8565 4525

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

447
Xiangya Second Hospital of Central 

South Universit
China Changsha

139 Renmin Zhong lu, 

Changsha City, Hunan 

Province

+86 731 8529 5888

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

448 Xiangya International Medical Center China Changsha

1st Floor, D Building, Xiangya 

Hospital, No.87, Xiangya Road, 

Kaifu District

+86 731 8975 2088

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

449
The First People's Hospital of 

Changzhou/The Third
China Changzhou 185 Juqian Street, Tianning +86 519 6887 0000

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

450
Parkway Shenton Health Chengdu 

Medical Centre
China Chengdu

12/F Wealth International 

Building, No.75, Xiaotianz hu 

Street, Wuhou District

+86 28 8599 9979

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

451
Gold Card Medical Center of West China 

hospital
China Chengdu

No. 37, Guoxuexiang, Wuhou 

District, Chengdu, Sichuan 

Province

+86 28 8555 3329

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

452 Chengdu 1st Peopel Hospital China Chengdu
No.18 Wangxiangbeilu, 

Gaoxinnan District
+86 28 8531 1726

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

453 Global Doctor Chengdu China Chengdu

Rm 9-11, 2nd Floor, LIPPO 

Tower no 2, 62, North Kehua 

Road, Chengdu, Sichuan

+86 28 8528 3638

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

454
Chengdu Angel Women's & Children's 

Hospital
China Chengdu 3 Gaopan Road, Chengdu City +86 28 8192 2222

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

455
Distinct Chengdu High-Tech Zone 

Medical Center
China Chengdu

1F,Building A, Renhe 

xincheng,505 Fucheng road, 

Gaoxin District

+86 028 8416 7266

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

456 Global Doctor Chongqing China Chongqing

701 Hilton Executive Tower, 

Zhong Shan San Lu, Yu Zhong 

District

+86 23 8903 8837

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

457 The 4th People's Hospital of Chongqing China Chongqing
1 JianKang Road, Yu Zhong 

District
+86 23 6369 2372

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

458 Dalian Nanshan  VITUP Clinic China Dalian
108-1 Nanshanlu, Zhongshan 

District, Dalian, Liaoning
+86 411 8265 9130

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

459 Dalian Port Hospital China Dalian
27 Zhongshan South Road, 

Zhongshan District
+86 411 8262 4111

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

460 Dalian Zhongshan Clover Clinic China Dalian
1-1, Bld. 7, Haichang Xincheng, 

Zhongshan District
+86 411 8277 3667

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

461 Dalian Vitup International Hospital China Dalian 22, No.2 DNA Road DD Port +86 411 3927 6866

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

462 Dalian Jin Pu New District Anshen Clinic China Dalian

No. 128-223 Jinma Road, New 

Economic and Technological 

Development Zone

+86 411 8791 5925

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

463 Dalian VITUP Renminlu Clinic China Dalian

No.66, Remin Road (1st floor 

Shangri-la Apartment), 

Zhongshan District, Dalian, 

Lianing

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

464 The Third People Hospital of Datong City China Datong

Yingbin Western Road, 

Wenchang Street, Datong, 

Shanxi

+86 352 5556 001

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

465 Global Doctor Dong Guan Clinic China Dongguan
1/F, Bld. 30, IEO, Wushigang, 

Eastern District
+86 769 2203 0011

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

466 Fujian Provincial Hospital China Fuzhou
134 East Street, Fuzhou City, 

Fujian Province
+86 591 8755 7768

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

467 Global Doctor Guangzhou China Guangzhou

1st floor of Didu Building, No. 

178, Linhe Middle , Tianhe 

District

+86 20 3890 6699

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

468 Eur Am International Medical Center China Guangzhou

1/F North Tower, Ocean Pearl 

Building,19 Hua Li Lu, Zhu 

Jiang New City

+86 20 3758 5328

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

469
Guangzhou Can Am International Medical 

Center
China Guangzhou

5/F, Garden Tower, Garden 

Hotel, 368 East Huanshi Road
+86 20 8386 6988

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

470 Nanfang Hospital Huiqiao International China Guangzhou
No 1838, North Guangzhou 

Avenue
+86 20 6278 7098

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

471 Bellaire Int'l Clinic China Guangzhou
28 Machang Road, 302 D Fuli 

Park, Tianhe Bei District
+86 20 2899 3911

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

472 Guangzhou Clifford Hospital China Guangzhou # 3 Hongfu Road, Panyu +86 20 8451 8222 

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

473 Guangdong General Hospital China Guangzhou
106 Zhongshan 2nd Road, 

Yuexiu District
+86 20 8382 7812

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

474
Distinct Guangzhou Zhujiang New Town 

Medical Cente
China Guangzhou

Room 1205-1207, R& F 

YingKai Building, 16 Huaxia R, 

Tianhe District

+86 20 3809 9090

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

475
Distinct Taojin Medical Center ( 

Guangzhou)
China Guangzhou

Room 1413-1414, Yi An Plaza, 

No.33 Jianshe Liu Ma, Yuexiu 

District

+86  20 8363 4080

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

476
Bellaire International Medical 

Center/Bellaire
China Guangzhou

Rm.2202-2203, Kingold 

Century, No.62 Jinsui Rd.,Zh
+86 20 3732 020

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

477 Distinct Chimelong Medical Center China Guangzhou

Room 1413, Yian Plaza, No. 33 

Jianshe liu Ma Road, Yuexiu 

District

+86 20 3106 0113

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

478
Distinct Guangzhou Tiyuxi Health Check-

up & Day Su
China Guangzhou

Room E1, 4th Floor, City 

Development Plaza,, No.185, 

Tiyu West Road, Tienhe 

District

+ 86 20 3878 3292

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

479 Guangzhou United Family Hospital China Guangzhou
Houde Street,Pazhou Road, 

Haizhu District
+86 20 3610 2000

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

480 Guilin People's Hospital China Guilin 12 Wenming Road, Guilin City +86 773 2880 309

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

481 The first People's Hospital of Guiyang China Guiyang
No. 97 Boai Road, Guiyang 

City
+86 851 8581 3741

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

482 Hainan Province People's Hospital China Haikou
19 Xinhua Road, Xiuying 

District
+86 89 8622 6666

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

483 Sir. Run Run Show Hospital China Hangzhou 3 East Qing Chun Road +86 571 8609 0073

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

484 Anchor International Healthcare Center China Hangzhou
No.12, Ling Yin Road, Zhejiang 

Hospital
+86 571 8807 2705

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

485 American-Sino Hospital, Hangzhou China Hangzhou
NO.558, Zhong Shan Zhong 

Road, Zhejiang Province
+86 571 8659 8888

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

486 Zhejiang Provincial People's Hospital China Hangzhou
158 Shangtang Road, Zhaohui 

Yuan District
+85 571 8766 6666

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

487
Hangzhou Amcare Wowen's& Children's 

Hospital
China Hangzhou

No. 67 Gudun Road, Xihu 

District
+86 571 2899 9919

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

488
The Second Affiliated Hospital Zhejiang 

University
China Hangzhou No. 88 Jiefang Road +86 571 8971 3988

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

489 Ming  Zhou Hospital China Hangzhou
No. 590 Shixin Road, Xiaoshan 

District
+86 571 8382 3552

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

490
2nd Hospital affiliate to Harbin Medical 

Universit
China Harbin

246 Xuefu Road, Nangang 

District
+86 451 8666 2961

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

491 Anhui Provincial Hospital China Hefei
17 Lujiang Road, Hefei City, 

Anhui Province
+86 551 6228 3114

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

492 The first hospital of Heihe China Heihe
49 Dongxing Road, Heihe, 

Heilongjiang
+86 456 8223 858

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

493 The first People Hospital of Huhehaote China Hohhot

150 South Second Ring Road, 

Yuquan District, Huhehaote, 

Inner Mongolia

+86 471 5281 2222

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

494 Yunnan 2nd People's Hospital China Kunming
176 Qingnian Road, Wuhua 

District
+86 871 6515 6650

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

495 Richland International Hospital China Kunming
Shangdu International Building, 

Beijing Lu Road Extension
+86 871 6574 1988

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

496 Jen Ching Memorial Hospital China Kunshan

No. 999, Qian Jin East Rd, 

Kunshan City, Jiangsu 

Province

+86 512 5715 9999

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

497 Gansu Provincial Hospital China Lanzhou
160 Donggang West Road, 

Donggang
+86 931 8281 763

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

498
The 1st Affiliated Hospital of He'nan 

University
China Luoyang

24 Jinghua Road, Jianxi 

District, Louyang City
+86 379 6483 0604

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

499 Jiangxi Provincial People's Hospital China Nanchang 92 Aiguo Road +86 791 8689 5506

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

500 Raffles Medical Clinic (Nanjing) China Nanjing
Ground Floor, Grand Metropark 

Hotel, 319, Zhongshan Donglu
+86 25 8480 2842

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

501 Global Doctor Nanjing Clinic China Nanjing
No.283 Shui ximen Avenue, 

Jianye District
+86 25 8651 9991

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

502 Nanjing Drum Tower Hospital China Nanjing 321 Zhongshan road +86 25 8330 4616

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

503
Hscybele Obstetrics and Gynecology 

Hospital
China Nanjing

9 Wen Ti Xi Road, Shui Xi Men 

Street, Jiangsu
+86 25 8657 7628

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

504 Global doctor Nanjing Xianlin Clinic China Nanjing Xianyin Bei Lu Xianlin, Jiangsu +86 25 8662 8386

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

505 Nanjing Jiangning Guze Clinic南京顾泽 China Nanjing

1680 Shuanglong Avenue, 

Baijiahu 1912, Jiangning 

District

+86 25 5217 6668

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

506 Ningbo First Hospital China Ningbo
59 Liuting Street, Nibo City, 

Zhejiang
+86 574 8708 5588

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

507 Yingzhou No. 2 Hospital of Ningbo China Ningbo
1 Qianhe Road, Zhongxin 

District
+86 574 8303 8822

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

508 Ningbo Treatment Center Lihuili Hospital China Ningbo 57 Xingning Rd +86 574 8701 8701

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

509 Distinct Ningbo Yinzhou Medical Center China Ningbo

Room 03, 17th Floor, Nanyuan 

Universe Deluxe Hotel, Yinxian 

Avenue 1288, Yinzhou District

+86 574 8803 0790

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

510 Qingdao Municipal Hospital (East) China Qingdao 5 Donghai Road +86 532 8593 7600

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

511 Bellaire Medical Center China Qingdao

1 Zhanghua Rd, House 49, 

Yindu (Silver) Garden, Shinan 

District, Qingdao Shandong

+86 532 8592 7119

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

512 Qingdao Municipal Hospital China Qingdao
1 Jiaozhou Road, Qingdao, 

Shandong
+86 532 8278 9017

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

513
International Clinic of Qingdao Municipal 

Hospital
China Qingdao

5 Donghai Zhonglu, Qindao, 

Shangdon, P
+86 532 8593 7690

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

514 Qingdao Women&Infants Hospital China Qingdao No.19,Zhongshan Road

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

515 Qingdao United Family Hospital China Qingdao

Shilaoren Community, 319 

Hong Kong East Road, 

Laoshan District

+86 532 8163 3191

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

516 Quanzhou First People's Hospital China Quanzhou
252 East Street, Quanzhou 

City, Fujian Province
+86 595 2227 7620

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

517 Body & Soul Medical Clinics-Jing'An China Jing'an

500 Weihai Road, 6F,Four 

Season Hotel, Jing An Dis, 

Jingan District

+86 21 6287 0933

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

518 Parkway Health Xin Rui Clinic China Shanghai
1-4F,Plaza 336, No. 336,Mid 

Xizang Road
+86 400 819 6622

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

519
Shanghai East International Medical 

Center
China Shanghai

23rd & 24th Floor Bldg B, 551, 

Pudong South Road
+86 21 5879 9999

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

520 Shanghai Aier Eye hospital China Shanghai
No. 1286, Hongqiao Road, 

Changing District
+86 21 3251 9930

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

521 St. Michael Hospital China Shanghai
No. 388, Hongbaoshi Road, 

Changning District
+86 21 5155 1858

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

522 WorldPath Clinic International China Shanghai
No. 777-C, Century Avenue, 

Pudong District
+86 21 2020 7888

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

523 Shanghai Huashun Hospital China Shanghai

Huashan Worldwide Medical 

Center, 12, Wulumuqi Zhong 

Lu

+86 21 6248 3986

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

524 Raffles Medical Shanghai China Shanghai

Level 2 Innov Tower, 1801, 

Hongmei Road (near Yishan 

Road), Hongqiao

+86 21 6197 2300

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

525 MD Joint Shanghai Cancer Center China Shanghai
170 Danshui Road, Luwan 

District
+86 21 3331 9991

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

526 Shanghai United Family Hospital China Shanghai
NO.699 Pingtang Road, 

Changning District
+86 21 2216 3900

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

527 Body & Soul - Medical Clinic HuangPu China Shanghai

An Ji Plaza, 14th Floor,760 Xi 

Zang Nan Road, Cros, 

Huangpu District

+86 21 6345 5101

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

528 American Medical Center China Shanghai
888 Tian Lin Road (1 East), 

Hongqiao District
+86 21 6485 7333

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

529 Body & Soul Medical Clinic Pudong China Shanghai

Rm 1303 Building B, Jinying 

Building, 80 Hanxiao Road, 

Pudong New Area

+86 21 6162 0361

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

530 Shanghai Xuhui Central Hospital China Shanghai
966 Huaihai Zhong lu, Xuhui 

District
+86 21 3127 0810

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

531 Shanghai United Family Minhang Clinic China Shanghai
673 Yunle Road(near Jinfeng 

Road), Minhang District
+86 21 3490 0608

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

532
Shanghai General Hospital IMCC 

Northern Section
China Shanghai

No.86 Wujin Road, Hong Kou 

District
+86 21 6306 9480

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

533 Shanghai Ren ai Hospital China Shanghai
N. 127, Caoxi Road, Xuhui 

District
+86 21 5489 3781 

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

534 Global HealthCare(Pu Dong) China Shanghai

Shanghai World Financial 

Center, Shop 212, 100th 

Century Avenue, Pudong

+86 21 6877 5093

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

535 Shanghai DeltaWest Clinic China Shanghai
Building B 5F, 2558 West 

Yan'an Road
+86 21 2213 9777

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

536 Shanghai Sun-Tec Medical Center.Ltd China Shanghai
2281 Hongqiao Road, 

Changning District
+86 21 5175 0505

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

537 Body & Soul Medical Clinic Minhang China Shanghai
211 Cheng Jia Qiao Zhi Road, 

Minhang District
+86 21 6461 6550

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

538 Global HealthCare Shanghai(Pu Xi) China Shanghai
ECO City Rm 303, 1788, 

Nanjing West Road
+86 21 5298 6339

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

539 Shanghai Kaycare Orthopeadic Hospital China Shanghai
No.88 Heze Road, Pudong 

District
+86 21 6146 3316

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

540 Shanghai 6th People's Hospital China Shanghai 600 Yishan Rd,, Xuhui District +86 21 6436 9181

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

541 Shanghai International Medical Center China Shanghai
4358 Kangxin High Way, 

Pudong New District
+86 21 6023 6886

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

542
Shanghai General Hospital IMCC 

Southern Section
China Shanghai

650 Xin Songjiang Road, 

Songjiang District
+86 21 3779 8630

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

543 Shanghai Jiahui Health Jiajing Clinic China Shanghai

1st Floor Dongyi Builing, 88, 

Changshu Lu (near Changle 

Lu), Jingan District

+86 21 2285 2800

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

544 Shanghai EverBetter Ob/Gyn Hospital China Shanghai
No.595, Jujiaqiao Road, 

Pudong District
+86 21 2056 2051 

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

545 Shanghai DeltaHealth Hospital China Shanghai
No.109，Xule Road，Qingpu 

District，Shanghai
+86 21 6700 7777

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

546 Shanghai Jiahui International Hospital China Shanghai
No.689 Guiping Road, Xuhui 

District
+86 400 868 3000

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

547 Shanghai Lanhai Medical Center China Shanghai
20 Floor, No.201 Century 

Avenue, Pudong New District
+86 21 6867 3333

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

548 Shanghai Pubin Children's Hospital China Shanghai
No 1616 Binjiang Ave, Pudong 

District
+86 400 892 0288

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

549 Shanghai Nanoori Hospital China Shanghai Minhang District +86 400 078 5995

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

550 Shanghai Jiashang Clinic (Jiahui Health) China Shanghai
1&2F, Building 3, 99, Jiangwan 

Cheng Road, Yangpu District
+86 21 3587 3000

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

551 Shanghai Landseed Hospital(Chenxin) China Shanghai
No.1,Dongzhuanbing Road, 

Changning District

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

552 Shanghai United Family pudong Hospital China Shanghai

China(Shanghai) Pilot Free 

Trade Area 1-2,, 1598, Xin Jin 

Qiao Road, Pudong New 

District

+86 21 3886 2888

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

553 Shanghai Yihe Lanhai Clinic China Shanghai
53 Floor K11 Plaza, 300 Middle 

Huaihai Road, Huangpu District
+86 400 820 3999

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

554 Shanghai United Family Peiyuan Clinic China Shanghai

Suite 402, No.85 Taoyuan 

Road, Silver Couer Building, 

Huangpu District

+86 4006 393900

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

555 Shanghai Western Eye Clinic China Xuhui 570 Yonjia Road, Xuhui District +86 21 6466 6500

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

556 Global Doctor Shenyang China Shenyang
De Ji Hospital, 54, Bang Jiang 

Road, Da Dong Shenyang
+86 24 2433 0678

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

557
The first Hospital of China Medical 

University
China Shenyang

Zhongsha Square, 55 Nanjing 

Beijie, Heping District
+86 24 8328 3333

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

558 Liaoning People Hospital China Shenyang
33 Wenyi Road, Shenhe 

District
+86 24 2481 0438

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

559
H'IMAGE DOCTOR of Shenyang Deji 

Hospital
China Shenyang

54 Pangjing Street, Dadong 

District
+86 24 2434 8412

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

560 Shenzhen People's Hospital China Shenzhen
Dongmen Road North, 

Guangdong
+86 755 2553 3018

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

561 Distinct Medical Center Shekou Clinic China Shenzhen

Rm 5B, 5th Floor, Tower A. 

Wanrong Building, Gongy, 

Nashan District

+86 755 8666 4776

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

562
Shenzhen Hospital- the University of 

Hong Kong
China Shenzhen

No.1, Haiyuan 1st Road, Futian 

District
+86 755 8691 3333

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

563 Shenzhen Nanshan Hospital China Shenzhen
89 Taoyuan Road, Nanshan 

District
+86 755 2655 3111

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

564
CanAm International Medical Center 

Shenzhen
China Shenzhen

E0119, Fraser Place 1033 

Nanhai Road,, Shekou
+86 755 2680 6622

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

565 Distinct Shekou Well Child Center China Shenzhen

Room A, 5th Floor, Tower A, 

Wanrong Building, Gong, 

Nashan District

+86 755 2681 6760

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

566
Shenzhen Far-East Women & Children 

Hospital
China Shenzhen

No. 2097, East Shennan Road, 

Luohu District, Guangdong
+86 755 8261 3384

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

567 Shenzhen Puji clinic China Shenzhen
333 Dongbin Road, Nanshan 

District, Giangdong
+86 755 2649 1709

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

568 Distinct CBD Medical Center China Shenzhen
Golden Central Tower 40, 

Jintian Road, Futian District
+86 755 83479801

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

569
Distinct Medical Center Coastal City 

Medical Cente
China Shenzhen

Room 901, Block C, Tiley 

Central Plaza, Haide 3rd, 

Nashan District

+86 755 2167 7955

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

570
Distinct Specialty & Surgical and check 

up center
China Shenzhen

Room 5C, 5th Floor, Tower A, 

Wanrong Building, Gon, 

Nashan District

+86 755 2682 8205

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

571
Shenzhen Home Women's & Children's 

Hospital
China Shenzhen

No.12018，Shennan Dadao, 

Nanshan District
+86 755 3339 1333

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

572 Distinct Qianhai Medical Center China Shenzhen

Room 2201, international West 

Coast Commerical Bui, Baoan 

District, Guangdong

+86 755 8661 8266

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

573 Vista-SK international medical center / China Shenzhen

Level 4, Building 4C, Shenzhen 

Software Industry Base, Xuefu 

Road, Nanshan District

+86 755 3689 9688

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

574
Shenzhen Amcare Women's & Children's 

Hospital
China Shenzhen

No. 2059 Nanxin Road, 

Nanshan District, Guangdong 

Province

+86 755 3688 6789

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

575 Global Doctor Shenzhen Clinic China Shenzhen

3rd floor, Global Doctor Medical 

Center, Wu Zhou Hospital, Ke 

Hua Road, Nan Shan District

+86 755 2640 3011

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

576
The Third Hospital of Hebei Medical 

University
China Shijiazhuang

139 Ziqiang Road, Heibei 

Province
+86 311 8860 3000

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

577 Suzhou Morishige Clinic China Suzhou

8F Metropolitan Towers, 

No.199, Shishan Road, New 

District Suzhou

+86 512 6818 8001

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

578 SingHealth Medical Clinic China Suzhou

Suzhou Industrial Park, 198, 

Xing Hai Street, Jia Cheng 

Garden

+86 512 6767 1655

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

579 Gentle Medical Clinic China Suzhou

Zhong Hui Lu 108, Jin Hu Wan 

215021, Suzhou Industrial 

Park, Suzhou, Jianshu

+86 512 6298 8655

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

580 BenQ International Medical Center China Suzhou
181 Zhuyuanlu, Jiangsu 

Province
+86 512 8083 8800

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

581 Suzhou New Century Children's China Suzhou

No. 92 Zhongnan Street, 

Suzhou Industrial Park, Suzhou 

Jiangsu

+86 512 8188 6982

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

582 Shanxi Provincial People's Hospital China Taiyuan
29 Shangtaosi Street, Taiyuan, 

Shanxi Province
+86 351 4960 130

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

583 Taiyuan Central Hspital China Taiyuan
1 Dongsandao Xiang, Jie Fang 

Road
+86 351 5656 100

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

584
The First Hospital affiliate to Shanxi 

Medical Uni
China Taiyuan 85 Jiefang Road, Shanxi +86 351 4639 017

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

585 Tianjin New Century Children's Hospital China Hetou
33 Chifeng Road, Heping 

District, Tianjin
+86 22 6097 5151

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

586 Raffles Medical Clinic (Tianjin) China Tianjin

1/F Apartment Building 

Yanyuan International Hotel, 

Zijin Shan Road, He Xi District

+86 22 2352 0143

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

587 Tianjin First Center Hospital China Tianjin
24 Fukang Road, Nankai 

District
+86 22 2362 6600

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

588 Western Hospital(Huawei International) China Tianjin
1st Floor Jiafu Yuan, 2nd Ave, 

TEDA
+86 22 6620 8676

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

589 Tianjin United Family Hospital and Clinics China Tianjin
22 Tianxiao Yuan Tanjiang 

Road, Hexi District
+86 22 5856 8500

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

590 Amcare Tianjin Hospital China Tianjin
No.21 Water Park East Road, 

Nankai District
+86 400 1000 016

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

591
The General Hospital of Tianjin Medical 

University
China Tianjin

154 Anshan Road, Heping 

District
+86 22 6036 2255

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

592
Tianjin TEDA Puhua International 

Hospital
China Tianjin

61, Third Avenue, TEDA 

Tianjin
+86 22 6520 8489

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

593 Tianjin TEDA Raffles Clinic (SOS) China Tianjin

Room 102, C2 Building, MSD-

C, No.79, 1st Avenue, TEDA 

Binhai Area 

+86 22 6537 7616

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

594 Distinct Wuhan Tiandi Medical Center China Wuhan

Rm 1701-02-03-04 

International Intelligence 

Center, No.1515, Zhongshan 

Avenue, Jiang'an District

+86 27 8288 8090

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

595
Jiangsu International Travel Healthcare 

Center
China Wuxi

#10 Dongting Huaxia Middle 

Road, Xi Shan District, Wuxi 

City, Jiangsu Province

+86 510 8821 9725

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

596 The City Medical Consultancy China Xiamen
1-123 Xidi Villa Hubin Bei 

Road, Xiamen City
+86 592 532 3168

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

597 Shaanxi People's Hospital China Xi'an
Hanguang Rd (Middle Section), 

Beilin District, Xi'an City
+86 29 8525 1331

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

598 Qinghai Red Cross Hospital China Xining 55 South Street, Chengzhong +86 971 8247 545

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

599 Subei People's Hospital China Yangzhou
98 Nantong West Road, 

Guangling
+86 514 8737 3113

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

600 Yichang Central Hospital China Yichang 183 Yiling Dadao +86 717 6486 947

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

601 1st People Hospital of Yinchuan China Yinchuan
40 Liqun West Street, Xingqing 

District
+86 951 6997 021

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

602 Henan Provincial People's Hospital China Zhengzhou 7 Weiwu Road, Henan +86 371 6558 0014

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

603 Modern Cancer Hospital Guangzhou China
No.42, Lianguan Road, Tianhe 

District, Guangzhou
+86 2022221111

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

604
Zhuhai Second People Hospital 

International
China Zhuhai

208 Yuehua Rd, Gongbei 

Distirct, Zhuhai, Guangdong
+86 756 8308 886

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

605 Fundacion Santa Fe de Bogota Colombia Bogotá Carrera 7B #123-90 +57 16030303

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

606 Clinica de Marly Colombia Bogotá Calle 50, 9-67 +57 13436600

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

607 Clinica del Country Colombia Bogotá Cra. 16 #82-57, Bogotá +57 1530 0470

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

608
Fundacion Cardiovascular de Colombia 

ZONA FRANCA
Colombia Bucaramanga

HIC Zona Franca km 7 via 

Piedecuesta – Floridablan
+57 7 6399292

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

609 Centro Medico Imbanaco Colombia Cali Carrera 38 A No. 5A 100 +5726821000

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

610 Fundacion Valle del Lili Colombia Cali
Av. Simón Bolívar, Cra 98, 18-

49
+57 2 331 9090

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

611 Clinica Medihelp Services Colombia Cartagena
Carrera 6 # 5 - 101, Cartagena 

de Indias, Bocagran
+57 56475290

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

612 Fundacion Cardiovascular de Colombia Colombia Floridablanca
Calle 155A No. 23 - 58 

Urbanización El Bosque . Bu
+57 7 639 9292

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

613 Hospital Pablo Tobón Uribe Colombia Medellín Calle 78B, 69-240 +5744459000

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

614 Clinica Las Americas Colombia Medellín Diagonal 75B N. 2A-80/140 +57 43458357

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

615 Clinica Comfamiliar Risaralda Colombia Pereira Av. Circunvalar 3-01 +57 6 313 5600

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

616
San Luis Valley Health Regional Medical 

Center
Colorado Alamosa 106 Blanca Ave, Alamosa, CO +1 719 589 2511

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

617 University of Colorado Hospital Colorado Aurora 12605 E 16th Avenue +1 720 848 0000

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

618
Boulder Community Health - Foothills 

Hospital
Colorado Boulder 4747 Arapahoe Avenue

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

619 Castle Rock Adventist Hospital Colorado Castle Rock
2350 Meadows Blvd, Castle 

Rock, CO
+1 720 548 1685

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

620 St Francis Medical Center Colorado Colorado Springs 6001 E Woodmen Road

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

621 Penrose Hospital Colorado Colorado Springs 2222 N Nevada Avenue

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

622 Denver Health Colorado Denver 777 Bannock Street +1 303 436 6000

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

623 Presbyterian St Lukes Medical Center Colorado Denver 1719 E 19th Avenue

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

624 Rose Medical Center Colorado Denver 4567 E 9th Avenue

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

625 Porter Hospital Colorado Denver PO Box 910105, Denver +1 303 778 1955

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

626 Swedish Medical Center Colorado Englewood 501 E Hampden Avenue +1 303 788 5000

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

627 St Anthony Summit Medical Colorado Frisco 340 Peak One Drive +1 970 668 3300

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

628 St Anthony Hospital Colorado Lakewood Po Box 800022, Kansas City +1 720 321 0000

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

629
Rocky Mountain Urgent Care & Family 

Medicine
Colorado Lakewood

605 Parfet St # 103, Lakewood 

CO

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

630 Littleton Adventist Hospital Colorado Littleton 7700 S Broadway +1 303 730 8900

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

631
Rocky Mountain Urgent Care & Family 

Medicine
Colorado

7 6080 W 92nd Ave, 

Westminster CO

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

632
Upper San Juan Hospital District - 

Pagosa Springs
Colorado Pagosa Springs

95 South Pagosa Blvd, Pagosa 

Springs, CO
+1 970 731 3700

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

633 Hopital El Maarouf
Comoros 

Island
Moroni, Comoros Rue De la Corniche +2693325652

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

634 Netcare Congo Clinic, Brazzaville Congo Brazzaville
Quartier du Chu Avenue du 

Marechal Lyautey
+242222943875

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

635 Clinique Medical Securex Congo Brazzaville 33 Avenue Amilcar Cabral +242222813872

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

636 Clinique du Dr Lelo Congo Kinshasa Avenue du 30 Juin, Gombe +243998245339

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

637 Centre Hospitalier du CMK Congo Kinshasa

168 Coin des Avenue du 

Commerce et Bas Congo, 

Gombe

+243898950303

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

638 Medical Center Centre (CMK) Congo Kinshasa
168, Avenue Wagenia, Beach 

Ngobila, Gombe
+243898950305

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

639 Medecins de nuit S.A.R.L. Congo Kinshasa
4744, Avenue République 

Démocratique du Congo
+243818880018

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

640 Dr Holenn Serge Emmanuel Congo Kinshasa
8 4744 Avenue Province, 

Commune de la Gombe 
+243815992952

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

641 Centre Medical Diamant S.A.R.L. Congo Kinshasa

3642 Boulevard du 30 Juin, 

Future Tower, Suite 101, 

Gombe

+243817121555

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

642 Clinique Guenin Congo Pointe Noire 107 Avenue Agustine Neto +242055756773

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

643 Netcare Congo Clinique CMC Medico Congo Pointe-Noire Avenue Moe Poaty +242066794911

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

644 Greenwich Hospital Connecticut Greenwich 5 Perryridge Road +1 203 863 3000

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

645 St Francis Hospital Connecticut Hartford
114 Woodland Street, Hartford, 

CT
+1 860 714 4000

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

646 Yale New Haven Hospital Connecticut New Haven 20 York Street +1 203 688 4242

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

647 Rarotonga Hospital Cook Island Avarua
Sanatorium Road, Avarua 

District
+68222664

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

648 Dr Wolfgang Losacker (German Dr) Cook Island Rarotonga
Tupapa Community Clinic, PO 

Box 125
+68223306

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

649 Hospital San Rafael Arcángel Costa Rica Liberia
100Este 25 Sur de Escuela 

Ascención Esquivel, Call
+506 2690 5500

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

650
Clínica de Especialidades Médicas San 

Gabriel
Costa Rica Puerto Viejo Calle 213 +506 275 088 848

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

651 Lifeguard Costa Rica Costa Rica Jacó
Playa Carmen crossroads next 

to Frank's Place
+506 22200911

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

652 Hospital La Católica Costa Rica San José
San Antonio de Guadalupe - 

Goicoechea
+506 22463000

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

653 Hospital Clinica Biblica Costa Rica San José

Avenidas 14 y 16 Calle Central 

y Primera, 2do, Piso Planta 

Antigua, Officina de Seguros 

Nacionales e Internacionales

+50625221000

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

654 Hospital CIMA Costa Rica San José
Autopista Próspero Fernández, 

San Rafael de Escazu
+506 22081000

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

655 Oftalmo CIMA Clinica Oftalmologica Costa Rica San José

San Rafael de Escazu 800 

Oste Peaje - Autopista Pr, 

Consultorio n 51, Piso-Torre 

Cima II

+506 22088118

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

656
Polyclinique Internationale Sainte Anne-

Marie
Cote D'Ivoire Abidjan Avenue Joseph Blohom +22522483131

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

657 Polyclinique Avicennes Cote D'Ivoire Abidjan
81, Boulevard Achalme, 

Residential Marcory
+22521211300

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

658 Polyclinique Farah Cote D'Ivoire Abidjan 11 BP Abidjan 11 +22521260093

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

659 Poliklinika Glavic Croatia Dubrovnik Cira Carica 3 +385 91 456 7112

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

660 Turistička ambulanta Labin - IDZ Croatia Labin Svetog Mikule 2 +385 52 650 994

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

661 Turistička ambulanta Pula Croatia Pula Flanatička 27 +385 52 210 805

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

662 Opca Bolnica Pula/ Pula General Hospital Croatia Pula Negrijeva 6, Pula +38552376500

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

663 Oxy-Policlinic For Baromedicine Croatia Pula
Occupational Medicine, P.O 

Box. 47, Kochova 1a

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

664 Dom Zdravlja Poreč Croatia Poreč Ul.Dr.Mauro Gioseffi 2 +38552451611

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

665 Klinicki bolnicki Centar- Rijeka Croatia Rijeka Kresimirova 42 +38551658111

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

666 Klinicka Bolnicka Split (Bolnica Firile) Croatia Split Vjekoslava Spinciceva 1, Split +38521556168

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

667 St. Catherine Hospital Croatia Zagreb Trpinjska Street 9 +38512867400

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

668 Polyclinic Glavic Zagreb Croatia Zagreb
Radnicka Cesta 54, Green 

Gold Centar, Toranj V1, 1.kat
+38516468300

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

669 Clinico Quirurgico Manuel A. Domenech Cuba Camagüey Carr. Central km 4 1/2

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

670 Clinica Santa Lucia Cuba Camagüey
Residencial No 14, Playa Sta 

Lucia. Camaguey
(5332) 336370

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

671 Clinico Quirurgico Antonio Luaces Cuba Ciego de Ávila Máximo Gómez no. 257

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

672
Clinico Quirurgico Roberto Rodriguez 

Moron
Cuba Ciego de Ávila

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

673 Clinica de Cayo Coco Cuba Ciego de Ávila

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

674
Clinico Quirurgico Gustavo Aldereguia 

Lima
Cuba Cienfuegos

Ave 5 de Septiembre y 

51, Cienfuegos
(5343) 591100

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

http://www.yellocu.com/location/Cienfuegos
http://www.yellocu.com/location/Cienfuegos


Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

675 Clinica Internacional de Baracoa Cuba Guantánamo
Calle Marti 237 Carretera El 

Salvador. Baracoa
 (5321) 641037

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

676 Hospital General Aghostino Neto Cuba Guantánamo

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

677 Hospital Clinico Quirurgico Banes Cuba Banes nBanes, Cuba Holguin
(53) (024) 80 22 20 - 

80 3798

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

678 Clinica Internacional Guardalavaca Cuba Holguín Calle Segunda

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

679 Hospital General Docente V.I. Lenin Cuba Holguín Ave.V.I.Lenin Holguín

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

680 Hospital Gustavo Aldereguia Lima Cuba Holguín C. García No.79 Holguín

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

681 Pediatrico Octavio de La Concepcion Cuba Holguín
Ave. Libertadores No.91 

Holguín

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

682 Hospital Lenin Cuba Holguín Avenida Vladímir Ilich Lenin +53 24 462 011

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

683 Clinico Quirurgico Lucia Iñiguez Landin Cuba Holguín Carr. al Valle Holguín

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

684 Hospital General Martires de Mayari Cuba Holguín 106 No.26 Holguín

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

685 Pediatrico Pedro Soto Alba Cuba Holguín R. Monterrey Holguín

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

686 Clinico Quirurgico Ernesto Guevara Cuba Las Tunas

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

687 Clinico Quirurgico Guillermo Dominguez Cuba Las Tunas
Delicias Highway. CP. 77 210, 

Las Tunas

(53) (031) 51 2011; 51 

5334

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

688 Hospital Faustino Pérez Cuba Matanzas
Carr.Central No.km 101 

Matanzas

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

689
Clinico Quirurgico Dr. Mario Muñoz 

Monroy
Cuba Matanzas

Carr.Central No.km 101 

R.García Matanzas

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

690
Clinico Quirurgico Jose R. Lopez 

Tabranes
Cuba Matanzas Sta.Rita Versalles Matanzas

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

691 Pediatrico Eliseo Noel Caamaño Cuba Matanzas Sta.Isabel Matanzas

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

692
Hospital Gineco-Obstetrico Julio R. 

Alfonso
Cuba Matanzas

Sta.Cristina Versalles 

Matanzas

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

693 Clinica Internacional de Varadero Cuba Varadero Calle 61 & Ave 1ra +53 45667710

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

694
Centro de Emergencias Medicas de 

Varadero
Cuba Varadero +53 45 66 7226

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

695 Clinico Quirurgico Camilo Cienfuegos Cuba Sancti Spíritus Bartolome maso esquina mirto

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

696 Clinica Internacional de Trindad Cuba Sancti Spíritus

Calle Lino Perez No. 103 

esq. to Anastasio 

Cardenas. Trinity

 (5341) 996492

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

697 Clinica Santiago de Cuba Cuba Santiago de Cuba
Av Pujol esq calle 10 , 

Santiago de Cuba
+53 22 642 589

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

698 Hospital Saturnino Lora Cuba Santiago de Cuba
Ave los libertadores y calle 4  

Rpto Fomento

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

699 Clinica Cayo Coco Cuba Caibarién
Cayo Santa María, Pedraplén a 

Cayo Santa María

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

700
Clinico Quirurgico Celia Sanchez 

Manduley
Cuba Bayamo

Avenida Camilo Cienfuegos 

Km 1. Vía Campechuela. CP. 

87 510

(023) 57 4011

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

701
Clinica Quirurgico Carlos Manuel de 

Cespedes
Cuba Bayamo

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

702 Asistur Cuba Havana Paseo del Prado, 208 +53 7 866 4499

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

703 Clinica Internacional Cira Garcia Cuba Havana Calle 20 No. 4101 esq. Ave 41

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

704 Clinico Quirurgico Calixto Garcia Cuba Havana Ave. 27 y Universidad, Vdo.

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

705 Clinico Quirurgico Hermanos Ameijeiras Cuba Havana Calle San Lázaro No.701 Ctro

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

706 Clinico Quirurgico Salvador Allende Cuba Havana Czda.del Cerro No.1551, Cerro

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

707
Instituto Medicina Tropical Dr. Pedro 

Kouri
Cuba Havana

Autopista del Mediodía No.km 

6½ 

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

708 Instituto Oncologia y Radiobiologia Cuba Havana Calle 29 esq. a F. Vedado

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

709 Hospital Ortopedico Fructuoso Rodriguez Cuba Havana Ave. de los Presidentes Vdo

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

710 Pediatrico William Soler Cuba Havana Doble Vía S.Fco. Altahabana

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

711
Instituto Nacional de Angiologia y Cirugia 

Vascula
Cuba Havana

Calzada del Cerro No.1551, 

C.P. 12000

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

712 Clinico Quirurgico Enrique Cabrera Cuba Havana
Czda. Aldabó No.11117. 

Altahabana.

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

713 Clinico Quirurgico Manuel Fajardo Cuba Havana Nva.de Hospitales Vdo

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

714 Clinico Quirurgico Militar Central Cuba Havana Ave. 114. Marianao

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

715 Clinico Quirurgico Cardiologia Cuba Havana Ave. 17 No.702, Vedado

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

716 Hospital Gineco-Obstetrico America Arias Cuba Havana Línea Esq G. Vedado

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

717
Hospital Gineco-Obstetrico Eusebio 

Hernandez
Cuba Havana Ave. 31 No.8409 Mnao

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

718
Hospital Gineco-Obstetrico Ramon 

Gonzalez Coro
Cuba Havana

21 No.856 Vdo. Ciudad de La 

Habana

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

719
Instituto de Oftalmologia Ramon Pando 

Ferrer
Cuba Havana 76 No.3104 Mnao

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

720
Hospital Ortopedico Internacional Frank 

Pais
Cuba Havana Ave. 51 La Lisa

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

721 Pediatrico Juan Manuel Marquez Cuba Havana
 Avenida 31 Esquina 

76,  Marianao,  Havana
+53 7 2609651

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

722 Clinica Internacional Cayo Largo Cuba Juventud
Cayo largo del sur, archipiélago 

de los canarreos

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

723 Kyriakou, Dr.Flora Cyprus Dherinia 2 Parthenonos Street +35723824002

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

724
Magusa Tip Merkezi/Cyprus Central 

Hospital
Cyprus Famagusta

Esref Bitlis Caddesi, Narlik 

Sokak, Gazimagusa KKTC
+90 3923665085

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

https://www.google.com/search?q=Pediatrico+Juan+Manuel+Marquez&rlz=1C1GCEU_enMY896MY896&oq=Pediatrico+Juan+Manuel+Marquez&aqs=chrome..69i57j0i22i30l4.6499j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8


Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

725 Magusa Yasam Hastanesi Cyprus Famagusta Narlık Sk, Gazimağusa +90 3924441133

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

726 LITO Private Hospital Cyprus Paralimni 8, Sotiras Avenue +35723811111

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

727 Napa Olympic Private Hospital Cyprus Ayia Napa
Chavares street 24, P.O.Box 

30046
+35723723222

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

728
Dr.Suat Gunsel Girne Universitesi 

Hastanesi
Cyprus Kyrenia

Sehit Yahya Bakir Sokak, 

Karakum
+90 3924449939

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

729 St. Raphael Private Hospital Cyprus Larnaca Gordiou Desmou 25 +35724840840

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

730
Cycross Medical Services / Dr.Gavriel 

Mina
Cyprus Larnaca

2 Rafael Santi 17, P.O.Box 

42391
+35799620794

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

731 St. Peter and Paul´s Polyclinic Cyprus Limassol
A. Papadiamanti & 

Aristovoulou Street, Limassol
+35725735333

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

732 Trimikliniotis, Dr.Panayiotis Cyprus Limassol

59, Corner Archiepiskopou 

Makariou III and Spyrou, 

Steratzias Court, 2nd Floor, Off 

7, Mesa Geitonia

+35725752233

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

733 Nicosia General Hospital Cyprus Strovolos 215 Nicosia-Limassol Old Road +35722603000

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

734 Aretaieio Hospital Cyprus Strovolos
55-57 Andreas Avraamides 

Street, 2024 Strovolos, Nicosia
+35722200300

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

735 Near East University Hospital Lefkosa Cyprus Nicosia Near East Boulevard +90 3924440535

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

736 Polimedical Cyprus Polis
13, Effessou Str., Polis 

Chrysochou,
+35726323106

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

737 Iasis Private Hospital Cyprus Paphos 8 Voriou Ipirou, P.O.Box 62815 +35726848484

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

738
St George & Blue Cross Private Hospital 

Ltd
Cyprus Paphos Propyleon, P.O.Box 62213 +35726221111

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

739 Fakultní nemocnice Motol
Czech 

Republic
Prague V Úvalu 84 +420 224 433 681

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

740 Ústřední Vojenská Nemocnice Střešovice
Czech 

Republic
Prague U Vojenské Nemocnice 1200 +420 973 208 333

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

741 Nemocnice na Homolce
Czech 

Republic
Prague Roentgenova 2/37 +420 257 27 21 44

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

742 Canadian Medical Care Praha 4
Czech 

Republic
Prague V Parku 2308/8 +420 235 360 133

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

743 Canadian Medical Care Praha 6
Czech 

Republic
Prague Evropská 859/115 +420 235 360 133

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

744 Canadian Medical  - Aviatica 
Czech 

Republic
Prague U Trezorky 921/2 +420 235 360 133

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

745 Karlovarska krajska nemocnice
Czech 

Republic
Karlovy Vary Bezrucova 19 +420 353 115 111

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

746 Aleris-Hamlet Hospitaler Aarhus Denmark Århus Brendstrupgårdsvej 21 +45 3637 2500

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

747 Aarhus University Hospital Skejby Denmark Brabrand Brendstrupgårdsvej 100 +4578450000

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

748 Nordsjællands Hospital - Hillerød Denmark Hillerød Dyrehavevej 29 +45 48 29 48 29

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

749 Rigshospitalet - Glostrup Denmark Glostrup Nordre Ringvej 57 +4543232300

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

750 Herlev Hospital Denmark Herlev Herlev Ringvej 75 +45 38 68 38 68

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

751 Bispebjerg Hospital Denmark Bispebjerg Bispebjerg Bakke 23 +45 38 63 61 51

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

752 Aleris-Hamlet Hospitals - Aalborg Denmark Ålborg Sofiendalsvej 97 +4536372750

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

753 Aalborg Universiteitshospital, Hobro Denmark Hobro Stolbjergvej 8 +4597652000

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

754 Aleris-Hamlet Hospitals, Herning Denmark Herning Birk Centerpark 28 +4536372600

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

755 Aabenraa Sygehus Denmark Åbenrå Kresten Philipsens Vej 15 +45 7997 0000

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

756 Aleris-Hamlet Ringsted Denmark Ringsted Haslevvej 13 +45 57 61 09 14

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

757 Aleris-Hamlet Copenhagen Soborg Denmark Copenhagen Gyngemose Parkvej 66 +45 3817 0700

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

758 Dr Simon Trautner Denmark Copenhagen Blegdamsvej 9

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

759 Aleris-Hamlet Parken - Copenhagen Denmark Copenhagen Øster Allé 42 +45 41 87 12 13

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

760 Washington Hospital Center
District of 

Columbia
Washington 110 Irving Street, NW +1 866 210 3980

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

761 MedStar Georgetown University Hospital
District of 

Columbia
Washington 3800 Reservoir Road,  NW +1 202 444 2000

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

762 Howard University Hospital
District of 

Columbia
Washington

2041 Georgia Avenue, 

Washington, DC
+1 202 865 6100

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

763
Centre Medico Chirurgical interarmées 

(CMCIA)
Djibouti Ville de Djibouti GMC Bouffard +25321453023

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

764 Centre Medical Docteur Bruno Dell'Aquila Djibouti Ville de Djibouti

- Immeuble Moulk Center

- Airport Road, in front of the 

Great Mosque

+25321352724

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

765 OutPatient`s Clinic Grupo Rescue
Dominican 

Republic
Bávaro

Avenida España No. 1, Bavaro, 

Higuey
+1 407 931 717

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

766 Priority Care & Medihealth
Dominican 

Republic
Bávaro

Downtown Business Center, 

Ste 203, Bavaro, La Altagracia
+1 809 795 9999

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

767 Lucia Altagracia Rodgriguez Diaz, MD
Dominican 

Republic
Bávaro

Calle La Española # 1, Veron, 

Bavaro
+1 809 697 3471

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

768 Centro Medico Punta Cana
Dominican 

Republic
Punta Cana

Av. España #1, Bavaro, La 

Altagracia
+1 809 552 1506

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

769 AMC SEM, S.A./Hospiten Bavaro
Dominican 

Republic
Punta Cana Carretera Higüey +1 809 686 1414

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

770 Clinica Canela
Dominican 

Republic
La Romana Av Libertad 44, La Romana +1 809 556 3135

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

771 Medical Office Dra. Damaris Placencio
Dominican 

Republic
Cabarete

Calle Principal, Cabarete, 

Puerto Plata, Cabarete, Puerto 

Plata

+1 809 571 0851

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

772 Centro Medico Bournigal
Dominican 

Republic

San Felipe de Puerto 

Plata

Calle Antera Mota, Esq Dr 

Zafra, Ensanche Miramar, San 

Felipe, de Puerto Plata

+1 809 586 2342

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

773 Union Medica del Norte
Dominican 

Republic

Santiago de los 

Caballeros

Av. Juan Pablo Duarte, 166, 

Plaza Internacional
+1 809 226 8686

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

774 Clinica Corazones Unidos
Dominican 

Republic
Santo Domingo

Calle Fantino Falco 21, 

Ensanche Naco, Santo 

Domingo

+1 809 567 4421

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

775 Centro Medico Vista del Jardin
Dominican 

Republic
Santo Domingo

Av Republica de Colombia 71, 

Los Rios, Distrito Nacional
+1 809 563 9923

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

776 As-Salam International Hospital Egypt Cairo
Corniche El-Nile, P.O.Box 388, 

Maadi
+20225240250

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

777 24/7 Urgent Care Center Egypt Cairo

The District, Near Wadi Degla 

Club, Sheraton Al Matar, El 

Nozha

+201221122246

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

778 El Gouna Hospital Egypt Hurghada North Hurghada, P.O. Box 9 +20653580012

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

779 24,7 Clinic Travel Medical Services Egypt Hurghada P.O.Box 536 +201221122246

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

780 Thebes Hospital Egypt Hurghada
South Magawish km 17, Sahi 

Hasheesh Road
+20653461240

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

781 Al Kawther Hospital Egypt Hurghada Building 37, Al Kawther Area +201272111172

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

782 Europa Clinic Hurghada Egypt Hurghada
Villa 26A Airport, Road 

Mubarak 6
 +201281830594

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

783 Royal Hospital Hurghada Egypt Hurghada 1 Airport Road +20659200000

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

784 Luxor Medical Center Egypt Luxor
Villa Kamal, St. Joseph Street 

(3 Mahdy Street)
+20952284092

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

785 Port Ghalib Hospital Egypt Marsá al `Alam K72 El Qusseir, Port Ghalib +20653700122

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

786 Star Medical Center/Dr Hazem Nabil Egypt Marsá al `Alam
Marsa Alam Road, Utopia 

Village
+201118887838

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

787 Thebes Medical Care Egypt Marsá al `Alam 72, Street 19 +201011441016

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

788 Doctors on Call Egypt Egypt Marsá al `Alam
16 km South of Quseir, El 

Quseir
+201120574000

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

789 City Medical Center Egypt Marsá al `Alam

Marsa Alam Real Estate No 40, 

Street 13, Red Sea, Marsa 

Alam

+201012566617

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

790 South Sinai Hospital Egypt Sharm ash Shaykh 10 Ras Kennedy, Peace Road +20693666020

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

791 Dive Inn Clinic Egypt Sharm ash Shaykh
Dive Inn Resort, Ras Um El 

Seed
+201226572062

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

792
Hospital de Emergencias y Diagnóstico 

Colonia Medi
El Salvador San Salvador

Diagonal Luis E. Vázquez N, 

429 - Colonia Medica
+503 25055700

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

793 Hospital de la Mujer SA de CV El Salvador San Salvador
81 Av. Sur y Calle Juan Jose 

Canas - Colonia Escal
+503 25551212

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

794
Hospital de Emergencia y Diagnóstico 

Escalon
El Salvador San Salvador

Villavicencio Plaza, Paseo 

General Escalón, Coloni
+503 22644422

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

795 Omni Hospital Equador Guayaquil
Ciudad del Sol, Av. Abel 

Romeo Castillo y Av. Juan
+593 42109000

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

796 Hospital Metropolitano Equador Quito
Calle B N31-190, Av. Mariana 

Jesus y Av. Occidental
+593 23998000

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

797 Life & Hope Speciality Care S.A. Equador Quito

3 Av. Eloy Alfaro N29-235 e 

Italia, Edif. Fortune Plaza Piso 

5 

Of. 507

+593 2 382 2650

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

798 Malabo, La Paz Medical Center
Equatorial 

Guinea
Malabo Carretera de Sipopo, Baney +240556666156

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

799 Bata, Centro Medico La Paz
Equatorial 

Guinea
Bata Biyendem +240333083515

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

800 Sembel Hospital Eritrea Asmara
Hday Street, Sembel Housing 

Complex
+2911150175

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

801 Hospitem - Ospedale Italiano Ente Morale Eritrea Asmara
Blatta Ghebru Abba Cequin 

Street, Tab'ah
+2911121877

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

802 The North Estonia Medical Centre Estonia Tallinn J. Sutiste tee 19 +3726171995

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

803 West Tallinn Central Hospital Estonia Tallinn Paldiski mnt 68 +372 626 1314

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

804 East Tallinn Central Hospital Estonia Tallinn Ravi street 18 +372 666 1900

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

805 Ida-Viru Keskhaigla Estonia Kohtla-Järve Tervise 1 +372 331 1074

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

806 Addis Specialized Cardiac Hospital Ethiopia Addis Ababa Ring Road, Qelebet Menged +251911243274

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

807 Myungsung Christian Medical Center Ethiopia Addis Ababa Woreda 14, Bole Sub City +251116295428

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

808 Nordic Medical Centre Ethiopia Addis Ababa
House No.1244, Kebele 01, 

Bole Sub City
+251929105653

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

809 King Edward VII Memorial Hospital
Falkland 

Islands
Stanley

Stanley, Falkland Islands FIQQ 

1ZZ
+500 28006

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

810 National Hospital of the Faroe Islands Faroe Islands Tórshavn J.C. Svabos Gøta +298 304 500

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

811 Oceania Hospitals Pte Ltd Fiji Suva 120 Amy Street, Toorak +6793303404

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

812 TappooCity Medical Centre Fiji Suva

TappooCity Level 4A, Corner of 

Usher & Scott Street, P.O.Box 

953

6793371133

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

813 Lautoka Hospital Fiji Lautoka
Hospital Road, Off Thomas 

Crescent, P.O.Box 65
+6796660399

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

814 Terveystalo Kamppi Finland Helsinki Jaakonkatu 3 +358 30 6000

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

815 Terveystalo Helsinki Mäkelänkatu Finland Helsinki Mäkelänkatu 2 C, 3. kerros +358 30 6000

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

816 Terveystalo Kannelmäki Finland Helsinki Laulukuja 4 B +358 30 6000

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

817 Suomen Terveystalo Oy Helsinki Finland Helsinki Hiomotie 8 +358 30 633 11

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

818 Terveystalo Kamppi Fysio Finland Helsinki Runeberginkatu 5 B, 10 krs +358 30 6000

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

819 Terveystalo Herttoniemi Finland Helsinki Linnanrakentajantie 4A +358 30 6000

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

820 Terveystalo Kajaani Finland Kajaani Kauppakatu 27 +358 30 6000

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

821 Bene Finlandia Ruka Hospital Finland Rukajärvi Kauppakeskus Kumpare +358 4070 77123

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

822 Terveystalo Espoontori Finland Espoo Kamreerintie 7 +358 30 6000

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

823 Terveystalo Lappeenranta Finland Lappeenranta Brahenkatu 3 +358 30 6000

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

824 Terveystalo Billnäs Finland Raseborg Ruukintie 22 +358 30 6000

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

825 Helsinki and Uusimaa hospital district Finland Vantaa Sairaalakatu 1 +358 9 471 67371

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

826 Terveystalo Mikkeli Marski Finland Mikkeli Vilhonkatu 13 +358 30 6000

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

827 Terveystalo Jyväskylä Finland Jyväskylä Väinönkatu 9 +358 30 6000

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

828 Terveystalo Kouvola Finland Kouvola Kouvolankatu 20 B +358 30 6000

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

829 Terveystalo Pori Finland Pori Yrjönkatu 20 +358 30 633 9555

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

830 Terveystalo Tampere Finland Tampere Rautatienkatu 27 +358 3 06000

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

831 Terveystalo Turku Finland Turku Aninkaistenkatu 13 +358 3 06000

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

832 Lääkäripalvelu Bene Finlandia Kongas Finland Köngäs Sikkolantie 154 +358 400 372 990

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

833 Terveystalo Rovaniemi Urheilukatu Finland Rovaniemi Koskikatu 27 B, Urheilukatu 5-7 +358 306000

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

834
Lääkäripalvelu Bene Finlandia Levi 

Hospital
Finland Sirkka Leviraitti 6, +358 40 0808804

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

835 JFK Medical Center Florida Atlantis 5301 S Congress Avenue +1 561 965 7300

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

836 AdventistHealth Celebration Florida Celebration 400 Celebration Place +1 407 303 0500

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

837 Morton Plant Hospital Florida Clearwater
300 Pinellas Street, Clearwater 

FL 
+1 727 462 7000

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

838 Coral Springs Medical Center Florida Coral Springs 3000 Coral Hills Drive +1 954 344 3000

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

839
Florida Hospital - Memorial Medical 

Center
Florida Daytona Beach 301 Memorial Medical Pkwy +1 386 231 6000

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

840 Broward Health North Florida Deerfield Beach 201 E Sample Road +1 954 941 8300

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

841 Broward Health Imperial Point Florida Fort Lauderdale 601 N Federal Highway +1 954 776 8500

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

842 Broward Health Medical Center Florida Fort Lauderdale 1600 S Andrews Avenue +1 954 355 4400

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

843 Holy Cross Hospital Florida Fort Lauderdale
4725 North Federal Highway, 

Fort Lauderdale, FL
+1 954 771 8000

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

844 Joe DiMaggio Children's Hospital Florida Hollywood
1005 Joe DiMaggio Drive, 

Hollywood, FL
+1 954 276 3000

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

845
Public Health Trust - Jackson Memorial 

Hospital
Florida Miami PO Box 864728, Orlando, FL +1 305 355 1212

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

846 Nicklaus (Miami) Children's Hospital Florida Miami 3100 SW 62nd Avenue +1 800 994 0905

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

847 Florida Hospital Orlando Florida Orlando 601 E Rollins Street +1 407 303 5600

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

848 AdventHealth Orlando Florida Orlando
601 E Rollins Street, Orlando 

FL
+1 407 303 5600

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

849 Sarasota Memorial Hospital Florida Sarasota
1700 S Tamiami Trail, 

Sarasota, FL
+1 941 917 9000

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

850 Cleveland Clinic Florida - Weston Florida Weston
2950 Cleveland Clinic Blvd., 

Weston, FL
+1 954 659 5000

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

851
Columbia Hospital (JFK Medical Center - 

North Camp
Florida West Palm Beach 2201 45th Street +1 561 842 6141

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

852 Florida Hospital Winter Park Florida Winter Park 200 N. Lakemont Avenue +1 407 646 7000

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

853 Centre Hospitalier de Selestat France Sélestat 23 Avenue Louis Pasteur +33 3 88 57 55 55

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

854 Nouvel Hôpital Civil France Strasbourg 1 Place de l'Hôpital +33 3 69 55 05 62

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

855 Hopital de Hautepierre France Strasbourg Avenue Molière, 1 +33 3 88 12 80 00

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

856 Dr Morgenstern Pierre  Radiologue France Strasbourg 46 Boulevard d'Anvers +33 3 88 60 15 00

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

857 Cabinet Kleber France Strasbourg 8 PLACE KLEBER +33 3 88 32 55 09

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

858
Imagerie Medicale des deux Rives  

Rhena
France Strasbourg 8 rue François Epailly +33 3 69 06 07 08

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

859 Laboratoire Le Parc – Strasbourg France Strasbourg 16 rue Oberlin +33 3 88 36 80 88  

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

860
Centre d'Imagerie Medicale du Pays 

Basque
France Bayonne Rue Monrejau 1 +33 5 59 52 47 47

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

861
Scanner SAS Polyclinique CAPIO 

Aguilera
France Biarritz 21 rue Estagnas +33 5 59 22 47 47 

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

862 Groupe hospitalier Pellegrin France Bordeaux Place Amelie Raba-Leon +33 5 56 79 56 79

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

863 Cabinet Medical Gourette France Gourette Residence Sarriere + 33559051144

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

864 Centre Hospitalier de Libourne France Libourne Rue de la Marne 112 + 33 5 57 55 34 34

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

865 Centre Hospitalier Mauriac France Mauriac Rue Fernand Talandier +33 4 71 67 33 33

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

866 Hopital ChariteTresorerie St Etienne CHU France Saint-Etienne Pointe Cadet 44 + 33477496030

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

867 Policlinique de Cote Basque Sud France Saint-Jean-de-Luz 7 Rue Leonce Goyetche, +33 5 59 51 63 63

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

868
Centre Hospitalier Henri Mondor d 

Aurillac
France Aurillac Republique,50 +33 4 71 46 46 15

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

869 Chu Estaing France Clermont-Ferrand
Place Lucie-et-Raymond-

Aubrac
+33 4 73 75 07 50       

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

870 CHU Gabriel Montpied France Clermont-Ferrand Rue Montalembert 69 +33 4 73 75 07 50    

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

871 Centre Hospitalier de  Aunay Bayeux France Bayeux 13 rue de Nesmond +33 2 31 51 51 51

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

872 CHU Caen - Hôpital Côte De Nacre France Caen Avenue de la Côte de Nacre +33 2 31 06 31 06

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

873 Centre D imagerie Medicale Vendeuvre France Caen 58 quai vendeuvre +33 2 31 50 22 60   

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

874
Centre Hospitalier Memorial France Etats 

Unis
France Saint-Lô 715 Rue Henri Dunant +33 2 33 06 33 33

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

875 Centre Hospitalier Dinan France Dinan 74 Rue Châteaubriand +33 2 96 85 72 85

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

876 Centre Hospitalier Chalon sur saône France Chalon-sur-Saône 4 rue  Capitaine Drillien +33 3 85 44 66 88

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

877 C.H.U. Dijon-Bourgogne France Dijon Rue Paul Gaffarel,14 + 33 3 80 29 30 31

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

878
CHRU Brest Hopital de la Cavale 

Blanche
France Brest Boulevard Tanguy Prigent +33 2 98 22 33 33

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

879
CHRU Brest - Hopital de Carhaix-

Plouguer
France Carhaix-Plouguer

1 rue du Docteur Menguy - BP 

157
+33 02 98 99 20 20

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

880 Centre Hospitalier de Douarnenez France Douarnenez 85 Rue Laennec +33 2 98751010

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

881 Centre Hospitalier des Pays de Morlaix France Morlaix 15 Rue de Kersaint Gilly +33 2 98 62 61 60

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

882 Centre Hospitalier de Paimpol France Paimpol 36 Chemin de Kerpuns +33 2 96556000

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

883 Centre Hospitalier Alphonse Guerin France Ploërmel 7 Rue du Roi Arthur +33 2 97732626

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

884 Hopital de Pontchaillou France Rennes 2 Rue Henri Le Guilloux +33 2 99284321

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

885 CHU Rennes Hopital Sud France Rennes 16 boulevard de Bulgarie +33 2 99284321

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

886 l Centre Hospitalier Yves Le Foll France Saint-Brieuc 10 Rue Marcel Proust +33 2 96 01 71 23

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

887 Centre Hospitalier de Romorantin France Romorantin 96 Rue des Capucins +33 2 54 88 33 00

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

888 Hopital Bretonneau France Tours 2 Boulevard Tonnelle +33 2 47 47 47 47

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

889 Centre Hospitalier de Vendome France Vendôme 98 Rue Poterie +33 254233333

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

890
C.H.U. de Reims  Hopital Maison 

Blanche
France Reims Rue Cognac-Jay 45 + 33326787878

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

891 C.H.U. Besancon France Besançon 3 Boulevard Alexandre Fleming +33 3 81 66 81 66

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

892 Groupe Hospitalier Du Havre H Flaubert France Le Havre 55 Bis Rue Gustave Flaubert +33 2 32 73 32 32

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

893 Hopital Jacques Monod Montvilliers France Le Havre 29 Avenue Pierre Mendès +33 2 32 73 32 32  

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

894 Centre Hospitalier Universitaire Rouen France Rouen 1 Rue de Germont +33 2 32 88 89 90

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

895 Hopital Ambroise Pare France Boulogne-Billancourt 9 Avenue Charles de Gaulle +33 1 49 09 50 00

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

896 Hopital Beaujon France Clichy
100 Boulevard du General 

Leclerc
+33 1 40 87 50 00

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

897
Centre Hospitalier de Marne la Vallee 

Jossigny
France Jossigny Cours de la Gondoire 2-4 +33 1 64 77 64 77

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

898 Centre Hospitalier de Versailles France Le Chesnay 177 Rue de Versailles + 33 1 39 63 91 33

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

899 Centre de Radiothérapie Hartmann France Levallois-Perret 4, rue Kléber +33 1 84 00 84 00    

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

900 Hopital Americain de Paris France Neuilly-sur-Seine 63 Boulevard Victor Hugo +33146412525

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

901 Hôpital Cochin France Paris
27 Rue du Faubourg Saint-

Jacques
+33 1 58 41 41 41

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

902 Hopital Universitaire Robert Debre France Paris Boulevard Serurier,48 +33 1 40 03 20 00

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

903
Centre d'Imagerie Medicale Numerise 

Turin
France Paris 4, Boulevard de Strasbourg +33142403014

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

904 Hopital Prive des Peupliers France Paris
8 Place de L´Abbé Georges 

Hénocque 
+33 1 44 16 52 00

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

905 Pharmacie de la Comete France Paris 75 rue Saint Dominique +33 1 45 51 63 67

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

906 Dr. Vincent Couloigner  ORL France Paris 149,rue de Sevres +33 1 44 49 46 82

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

907 Arnaud Grin  - Physiotherapist Paris 8th France Paris
78 Av. des Champs-Élysées, 

Ladder A 1st floor
+33 1 42 25 22 30

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

908
Samci Assistance Medical Center in Paris 

11th
France Paris 8-10 rue de la Folie Regnault +33 6 69 42 14 15

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

909
Imagerie Médicale Léonard de Vinci - 

Cortambert
France Paris 43, rue Cortambert +33 1 47 04 44 20 

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

910 Dr. Gilles Besnainou ENT (ORL) France Paris 9 6 Square de Roule +33 1 47 66 36 44

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

911 Dr Samir Daoui France Paris 7 Avenue du Président Wilson +33 6 07 18 80 20

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

912 Hopital Renee Dubos France Pontoise De L´Ile de France 6 +33 1 30 75 40 40

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

913
Centre Hospitalier Départemental Stell 

Rueil
France Rueil-Malmaison 1, Rue Charles Drot +33 1 41 29 90 00

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

914
Centre Hospitalier Departemental Felix-

Guyon
France Saint-Denis

Route de Bellepierre, CHD 

Felix Guyon, 97489 Saint Denis
+262262905030

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

915 Hôpital Foch France Suresnes Rue Worth 40  +33 1 46 25 20 00

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

916 Centre Hospitalier de Castelnaudary France Castelnaudary 19 Avenue Mgr de Langle +33 4 68945656

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

917 Centre Medical Font Romeu France Font-Romeu Marechak Joffre 81-83 + 33 4 68 30 01 12

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

918 Groupe Medical des Perics France Les Angles
Résidence Saint Michel, Rue 

du Mouraillou
+ 33468044232

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

919 CHU Montpellier-Hopital Lapeyronie France Montpellier
Avenue du doyen Gaston 

Giraud,191
+33 4 67 33 67 33

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

920
CHU Montpellier - Hôpital Arnaud de 

Villeneuve
France Montpellier

371, avenue du Doyen Gaston 

Giraud
+33 4 67 33 67 33

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

921 CHU de Montpellier Gui de Chauliac France Montpellier 80 Avenue Augustin Fliche +33 4 67 33 67 33 

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

922 C.H.U. de Nimes- Centre Caremeau France Nîmes Professeur Robert Debre + 33  4  66 68 68 68

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

923
Clinique Mutualiste Catalane- Languedoc 

Mutualité
France Perpignan Rue Louis Mouillard 60 +33468637373

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

924 CHU Limoges France Limoges 2, avenue Martin Luther King +33 5 55 05 55 55

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

925
Hopital de Mercy - C Hospitalier Regional 

Metz
France Ars-Laquenexy 1, Allee du Chateau +33 387553131

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

926 Centre Hospitalier Remiremont France Remiremont 1 Rue Georges Lang +33 3 29 23 41 41

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

927 Centre Hospitalier de Millau France Millau 265 Boulevard Achille Souques +33 5 65 59 30 00

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

928 Hospital Center De Montauban France Montauban 100 Rue Leon Cladel +33 5 63 92 82 82

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

929 Dr. Jean Mouniq France Saint-Lary-Soulan 6 rue du corps Franc Pommies + 33562394022

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

930 Guy Samba . France Saint-Lary-Soulan 6 Rue Corps Franc Pommies + 33562394022

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

931 CHU de Toulouse Hopital de Purpan France Toulouse Place du DR. Baylac +33 5 61 77 22 33

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

932 CHU de Toulouse Hopital Rangueil France Toulouse 1 Avenue du Pr Jean Poulhès +33 5 61 77 22 33

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

933 CHRU de Lille France Lille
Bd du Professeur jules 

Leclercq
+33 3 20 44 59 62

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

934 CHD Vendee  La Roche surYon France La Roche-sur-Yon Boulevard Stephane Moreau +33 2 51 44 61 61

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

935 Centre Hospitalier de Laval France Laval 33 Rue du Haut Rocher +33 2 43 66 50 00 

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

936 CHU Hôtel-Dieu  Nantes France Nantes 1 Place Alexis-Ricordeau +33 2 40 08 33 33 

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

937 Hopital de Senlis France Senlis Paul Rouge + 33344217000

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

938 C. H. Nord Deux Sevres France Bressuire 41 Boulevard de Poitiers +33 5 49 68 49 68

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

939 Pole de Montmorillon France Montmorillon 2 rue Henri Dunant +33 5 49838383

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

940 CHU de Poitiers France Poitiers Rue de la Miletrie 2 + 33 5 49 44 44 44

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

941 Centre Hospitalier de Saintonge France Saintes 11 Boulevard Ambroise Paré +33 546 951515

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

942 Centre Hospitalier de Saint Jean d'Angély France Saint-Jean-d'Angély 18 Avenue du Port +33 5 46595050

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

943 Centre Medical Pont de l´arc France Aix-en-Provence 4 Rue Frederic Rosa +33 6 22 78 85 58

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

944 Centre hospitalier Joseph Imbert - Arles France Arles Quartier Fourchon +33 4 90 49 29 29

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

945 CH d'Antibes Juan-les-Pins France Antibes
Quartier la Fontonne, 107, 

Avenue de Nice
+33 4 97 24 77 77

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

946 Centre hospitalier Jean Marcel France Brignoles Rue Joseph Monnier  +33 4 94 72 66 00

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

947 Centre Hospitalier de Grasse France Grasse Chemin de Clavary 28 +33 493 09 55 55 

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

948 Centre Hospitalier La Ciotat France La Ciotat Boulevard Lamartine +33 442 087600

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

949 C H R M Timone Enfants /Adultes France Marseille Saint Pierre, 264 +33 4 91 38 00 00

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

950 Lenval - Hopitaux Pediatriques de Nice France Nice 57 Avenue de la Californie +33492030392

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

951 CHU Hôpital de l'Archet France Nice 151 Route de Saint-Antoine +33 4 92 03 77 77

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

952 CHU Hopital Pasteur II France Nice 30 voie Romaine +33 4 92 03 77 77

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

953 Eurofins Labazur Nice Felix Faure France Nice 10, Avenue Felix Faure +33 4 93 80 40 40

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

954
Laboratoire d'Analyses  LABAZUR Nice-

Californie
France Nice 20 Avenue de la Californie +33 4 93 86 00 29

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

955 Dr. Le Clech Pascal France
Saint-Étienne-de-

Tinée
3 Chemin de l'Ardon +33 4 93 02 45 25

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

956
Centre Hospitalier Metropole Savoie Aix-

Les-Bains
France Aix-les-Bains 49 avenue du Grand Port +33 4 79 88 61 61

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

957 Centre Hospitalier Albertville Moutiers A France Albertville 253 Rue Pierre de Coubertin + 33 4 79 89 55 55

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

958 Centre Hospitalier de Bourg-en-Bresse France Bourg-en-Bresse 900 Route de Paris, 01012 +33 4 74 45 46 47

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

959 Centre Médical des Montagnes de l Arc France Bourg-Saint-Maurice
Les arcs1800, Residence Les 

Arandelieres
+ 33479074999

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

960 Hopital de Chamonix France Chamonix-Mont-Blanc Route des Pélerins 509 +33 4 50 53 84 00

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

961
Laboratoire Oriade-Noviale Ferney-

Voltaire
France Ferney-Voltaire

13, chemin du Levant – 

Immeuble Le Keynes
+33 4 50 40 57 51  

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

962 Centre Hospitalier Saint Joseph Saint Luc France Lyon 20, Quai Claude Bernard +33 8 26 28 81 81

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

963 Hopital  Edouard Herriot France Lyon 5 Place d'Arsonval +33 825082569

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

964 Centre Hospitalier de Montelimar France Montélimar
Quartier Beausseret, Route de 

Sauzet
+33 475532203

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

965 Centre D accueil Médical Moutiers France Moutiers 43 Rue de l'Ecole des Mines 33 4 79 09 61 24 

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

966 Clinique Lyon Nord France Rillieux Rue du Capitaine Julien 941 + 33472013801

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

967 Hopitaux Drome Nord France Romans-sur-Isère
607 Avenue Geneviève de 

Gaulle-Anthonioz
+33 4 75 05 75 05

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

968
Centre Hospitalier Intercommunal Sud-

Léman Valseri
France

Saint-Julien-en-

Genevois
Rue Amédée VIII de Savoie +33 4 50 49 65 65

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

969 Centre Medical de Val Thorens France
Saint-Martin-de-

Belleville
Station de ski de Val Thorens +33 4 79 00 00 37

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

970
Dr. Marion Cluzel, Centre Medical de Val 

Thorens
France

Saint-Martin-de-

Belleville
La Galerie Val Thorens +33 4 79 00 00 37

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

971 CHU Saint Etienne  Hopital Nord France Saint-Priest-en-Jarez Avenue Albert Raymond +33 477 82 80 00

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

972 Centre Medical  Medival France Val-d'Isère Avenue Olympique + 33 4 79 40 26 80

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

973 Hopital de Moorea / Afareiatu
French 

Polynesia
Afareaitu Ile de Moorea, BP 1 +68940552222

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

974 Dr Pascal Delattre
French 

Polynesia
Faaa

Immeuble Air Tahiti de 

l'aeroport de Faa'a, Faa'a
+68940822200

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

975 Dr Stephane Beljouani
French 

Polynesia
Mahina

Route de la Pointe Venus, Lot 

NR75B1, Super Mahina
+68940482650

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

976
Centre Hospitalier Territorial de la 

Polynésie F

French 

Polynesia
Papeete

Avenue du General de Gaulle, 

Ville de Pirae, Taaone, BP 

1640

+68940486262

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

977 Clinique Cardella
French 

Polynesia
Papeete

11 Rue Anne-Marie Javouhey, 

BP 295
+68940460400

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

978
Dr Jerome Robert - Centre Medical 

Manotahi

French 

Polynesia
Punaauia

2 pk 12,5 cote montagne 

(opposite Pharmacie Oteania), 

Servitude Manotahi, Bnp 2131 

punavai 

+68940584558

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

979
Dr Marc Colleuil - Cabinet Medical 

Nahoata

French 

Polynesia
Pirae

Cabinet Medical Nahoata, 

Avenue Ariipaea Pomare 

P.K.3

+68940437391

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

980
Cabinet Medical de Taravao - Dr Loquet -

Dr Lafitte

French 

Polynesia
Taravao

PK 60,0 Cote Montagne, 

Taravao
+68940572188

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

981 Polyclinique El-Rapha Gabon Libreville
465 Boulevard Ouaban, Trois 

Quartiers
+2417986660

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

982 Polyclinique Dr Chambrier SOGEHO Gabon Libreville
Holy Mountain, Rue d'Alsace 

Lorraine
+2411761468

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

983
Center Hospitalier Universitaire de 

Libreville
Gabon Libreville

Centre-ville en face du 

Ministère des Finances
+24106008049

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

984 Africmed Clinical Services Gambia Banjul
Brusubi Turntable, Brusubi, 

West Coach Region
+2204410685

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

985 Medicare Clinic Gambia Brufut Brusubi, Brufut Highway +2202482459

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

986 Mediclub Georgia Georgia Tbilisi Tashkenti street 22A +995322251991

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

987 Amtel Hospital Georgia Tbilisi Tsinandali Str., 9 +995322748091

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

988 Mediclub Georgia Georgia Tbilisi Tashkenti street 22A +995322251991

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

989 Amtel Hospital Georgia Tbilisi Tsinandali Str., 9 +995322748091

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

990 Wellstar Atlanta Medical Center Georgia Atlanta
303 Parkway Drive NE, Atlanta, 

GA
+1 404 265 4000

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

991 Klinikum Garmisch-Partenkirchen Germany
Garmisch-

Partenkirchen
Auenstraße 6 +49 88 21 770

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

992 aPRImed Germany Holzkirchen Thierschstraße 31 +49 89 72 95 94 33

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

993 SLK-Kliniken Heilbronn GmbH Germany Heilbronn Am Gesundbrunnen 20-26 +49 7131 490

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

994 Dr. med. Winfried Miller Germany Kempten Immenstädter Str. 77 a +49 831 594 866

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

995 Dr. med. Karin Meier Germany Kronach Bahnhofstr. 10 +49 9261 5010 902

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

996
Städtisches Klinikum München 

Schwabing
Germany München Kölner Platz 1 +49 89 3068 0

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

997
AHD Privatärztlicher Not- und 

Hausbesuchsdienst
Germany München Thierschstrasse 31 +49 89 55 55 66

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

998 Klinikum Nürnberg Nord Germany Nürnberg Prof.-Ernst-Nathan-Strasse 1 +49 911 398 0   

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

999 Klinikum Nürnberg Süd Germany Nürnberg Breslauer Strasse 201 +49 911 398 0

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

1000 Praxis Jonas und Kampmann Germany Olching 0 Senserstraße 8 +49 8142 6520520

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1001 Klinikum Chemnitz Germany Chemnitz Flemmingstraße 2 +49 371 3330

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1002 HELIOS Park-Klinikum Leipzig Germany Leipzig Strümpellstraße 41 +49 341 8640

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1003
Universitätsklinikum Hamburg Eppendorf 

UKE
Germany Hamburg Martinistrasse 52 +49 40 74100   

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1004 Universitätsklinikum Heidelberg Germany Heidelberg Im Neuenheimer Feld 672 +49 6221 560

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

1005 Städtisches Klinikum Karlsruhe Germany Karlsruhe Moltkestraße 90 +49 721 9740

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1006 Dr. med. Winfried Küsel Germany Ludwigsburg Friesenstr. 54 +49 7141 867 15

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1007 HELIOS Klinikum Pforzheim Germany Pforzheim Kanzlerstraße 2-6 +49 7231 9690

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1008
Berufsgenossenschaftliche Unfallklinik 

Frankfurt
Germany Frankfurt am Main Friedberger Landstrasse 430 +49 69 4750

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1009
Universitätsklinikum Frankfurt Goethe-

Universität
Germany Frankfurt am Main Theodor-Stern-Kai 7 +49 69 6301 0

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

1010 Klinikum Südstadt Rostock Germany Rostock Südring 81 +49 381 44010

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1011
Städtisches Klinikum Braunschweig 

Freisestraße
Germany Braunschweig Freisestraße 9/10 +49 531 5950

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1012
Georg August Universität 

Universitätsmedizin Götti
Germany Göttingen Robert-Koch-Straße 40 +49 551 3966810

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1013 Klinikum Region Hannover Germany Hannover
Stadionbrucke 6, Roesebec, 

kstr 15, 30449 Hannover
+49 511 927 0

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1014 Marienhospital Aachen Germany Aachen Zeise 4 +49 241 6006 0

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

1015 Alexianer Krankenhaus Aachen Germany Aachen Alexianergraben 33 +49 241 47701 0

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1016 Ev. Krankenhaus Bergisch Gladbach Germany Bergisch Gladbach Ferrenbergstraße 24 +49 22 02 122 0

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1017 Evangelisches Krankenhaus Bielefeld Germany Bielefeld Kantensiek 11 +49 521 772 700

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1018 Universitätsklinikum Bonn Germany Bonn Sigmund-Freud-Straße 25 +49 228 2870

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1019 Malteser Klinikum St. Anna Germany Duisburg Albertus Magnus Strasse 33 +49 203 7550

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

1020 Malteser Krankenhaus St. Johannes-Stift Germany Duisburg Johannisstrasse 21 +49 2066 290

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1021 UKD Universitatsklinikum Dusseldorf Germany Düsseldorf Moorenstrasse 5 +49 2 11 81 00

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1022 Dr. Olaf Dropmann Germany Düsseldorf Klosterstraße 35 +49 211 16 11 12

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1023 Dr. Ulla-Maarit Begemann Germany Düsseldorf Kalkstr. 26 b +49 211 4790 777

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1024 Elisabeth Krankenhaus Essen Germany Essen Klara-Kopp-Weg 1 +49 201 8970

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

1025 St. Anna Hospital Herne Germany Herne Hospitalstraße 19 +49 232 598 60

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1026 St. Franziskus Hospital Germany Köln Schönsteinstrasse 63 +49 221 5591 0

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1027 Krankenhaus Porz am Rhein Germany Köln Urbacher Weg 19 +49 2203 566 1640

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1028 Dr. med. Daniel Disse Germany Köln 2 Widdersdorfer Landstr. 4-6 +49 2234 48 000 1

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1029 Evangelisches Krankenhaus Mülheim Germany Mülheim an der Ruhr Wertgasse 30 +49 208 3090   

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

1030 St. Franziskus Hospital Münster Germany Münster Hohenzollernring 72 +49 251 9350

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1031 HELIOS Klinikum Wuppertal Germany Wuppertal Heusnerstraße 40 + 49 202 896 0

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1032
Krankenhaus der Barmherzigen Brüder 

Trier
Germany Trier Nordallee 1 +49 651 2080

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1033 Universitätsklinikum Halle-Saale Germany Halle Ernst-Grube-Straße 40 +49 345 5570

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1034 Dr. med. Oliver Hundt Germany Berlin Breite Str. 13 +49 30 823 10 21

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

1035 HELIOS Klinikum Berlin-Buch Germany Berlin Schwanebecker Chaussee 50 +49 30 94 010

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1036
HELIOS Klinikum Emil von Behring Berlin-

Zehlendorf
Germany Berlin Walterhöferstr. 11 +49 30 81 020

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1037 HNO Privatpraxis Tobias Baumert Germany Berlin Kurfürstendamm 33 +49 30 322 923 322

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1038
Krankenhaus Barmherzige Brüder 

München
Germany Munich Romanstraße 93 +49 89 1797 0

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1039
Städtisches Klinikum München 

Bogenhausen
Germany Munich Englschalkinger strasse 77 +49 89 92700

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

1040
PRAXIS MÜNCHEN Dr. Rene Sebastian 

Bauer
Germany Munich Burgstraße 12 +49 89 29 73 18

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1041 Nyaho Medical Centre Ghana Accra
35 Kofi Annan Street, Airport 

Residential Area
+233501436662

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1042 Lucca Health Medical Specialty Center Ghana Accra

Plot No.41A, Ambassadorial 

Enclave, Justice E.P. Sowah 

Avenue

+233544120777

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1043 St. Bernard's Hospital Gibraltar Gibraltar Harbour View Road +35020079700

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1044 Three Rivers Medical Gisborne Gisborne
9 75 Customhouse Street, 

Gisborne
+6468677411

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

1045 Hygeia S.A, Diagn.and Therap.Centre Greece Athens
4, Kifissias Ave & Er.Stavrou, 

N.Filothei
+302106867000

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1046 Euroclinic of Athens Greece Athens 9, Athanasiadou Street, Athens +302106416600

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1047 Euroclinic Children´s Hospital Greece Athens Athanasiadou 7 +302106416200

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1048 Hospital Mitera Greece Athens
Erithrou Stavrou 6, N.Filothei, 

Marousi
+302106869000

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1049 Metropolitan Private General Hospital Greece Athens
264 Mesogion Avenue, 

Holargos
+302106502000

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

1050
Medical Emergency Centre 

Dr.Grammatopoulos
Greece Ágios Nikólaos Davaki Str 1, 1st floor +302841027008

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1051
Bali Medical Center, Dr. Aleksandros 

Salchin
Greece Balíon Bali -Rethymnon, Crete +302834094353

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1052
Therapeutic Center of Chania/Kliniki 

Kapaki
Greece Chaniá 3 N. Foka Str. +302821056326

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1053 Iasis Gavrilaki General Clinic S.A Greece Chaniá Markou Botsari 76-78 +302821070800

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1054 Amoudara Medical Assistance Greece Gázion
6 A. Papandreou 118, Gazi 

Amoudara, Crete
+302810317530

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

1055 Polyclinic Medi-Help Greece Goúvai Kato Gouves, Heraklion, Crete +302897043010

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1056 General Hospital Ierapetra Greece Ierápetra Kalimeraki 6 +302842340222

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1057 Health Care Crete Greece Ierápetra
6 Marakis Dr. Stavros, 

Koutsounari
+302842024600

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1058 University Hospital Heraklion Greece Irákleion Voutes Stavrakion +302813402111

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1059 Creta InterClinic Greece Irákleion
Leoforos Minoos 63, 71304 

Heraklion, Crete
+302810373800

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

1060 Cretan Medicare S.A. Greece Limín Khersonísou
El.Venizelou 19, L. 

Hersonissos
+302897025141

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1061 Vittorakis, Dr.Charalambos Greece Plataniás Platanias-Chania, Crete +302821060606

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1062
Medical Care Platanias P.C, Dr. A. 

Botonakis
Greece Plataniás

73, Mainroad Platanias, 

Chania, Crete
+302821060777

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1063 Rethymno Medical Assistance Greece Réthymnon
Adelianos Kampos 75, P.O.Box 

219
+302831071300

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1064 General Hospital Sitia Greece Siteía Xerokamares +302843340100

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

1065 General Hospital Chios Skilitsio Greece Chíos Elenas Venizelou 2 +302271350100

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1066 General Hospital Limnos Greece Límnos Ifestou +302254350400

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1067 Mytilini General Hospital Greece Mytilíni E. Bostani 48 +302251057700

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1068
General Hospital Samos Agios 

Panteleimon
Greece Sámos

Syntagmataxhou Kefalopoulou 

17, Samos Town
+302273083100

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1069
Syros General Hospital `` Vardakio & 

Proio``
Greece Ermoúpolis G.Papandreou 2 +302281360523

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

1070 General Hospital Of Kalymnos Greece Kálymnos Nikiforou Zervou 22 +302243361900

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1071 Health Center Karpathos Greece Kárpathos Pigadia +302245360000

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1072 General Hospital Kos Greece Kos Hippokratous 34 +302242360200

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1073 Medical Center Leros Greece Lakkíon Vasilissis Olgas +302247023300

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1074 General Hospital Naxos Greece Náxos Periferiakos +302285360500

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

1075 General Hospital of Rhodes Greece Rhodes
Andreas G. Papandreou, Ag. 

Apostoli
+302241360000

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1076 Rhodes Medical Care Krito Greece Rhodes Ioannou Metaxa 3 +302241038008

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1077
Medical Assistance Private Support, 

Zachariadis, D
Greece Thíra Ethnikis Antistaseos 38a +306932437526

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1078 General hospital of Santorini Greece Thíra Karterados, Santorini +302286035300

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1079 University Hospital Patra Greece Ríon Rio +302613603000

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

1080 General Hospital Korinthou Greece Kórinthos Avenue Athinon 53 +302741361400

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1081 University Hospital Of Ioannina Greece Ioánnina L.Panepistimiou, P.O.Box 1093 +302651099111

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1082 Skiathos Emergency Center Greece kíathos
Evangelistrias and 

Papadiamanti Str
+302427022111

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1083 University General Hospital of Larissa Greece Lárisa Mezourlo, Larissa +302413501000

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1084 Asclepieion of Sporades Greece Skópelos Skopelos Ring Road +302424024500

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

1085 General Hospital Trikala Greece Tríkala Karditsis 56, Trikala +302431350100

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1086
General Hospital of Volos `` 

Axillopouleio``
Greece Vólos Polymeri 13-19, Volos +302421094200

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1087 Kefalonia General Hospital Greece Argostólion Souidias, Kefalonia +302671038000

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1088 Michaelides Dr. Andreas Medical Center Greece Argostólion 4, Lithostroto +302671023338

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1089 Corfu General Hospital, Greece Kérkyra Kontokalli +302661360400

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

1090 Corfu Medica One Day Clinic Greece Kérkyra 3, Mantzarou Street, Corfu +302661034580

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1091 Agios Gordios 24Hrs. Surgery Greece Kérkyra Agios Gordios +302661059001

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1092
General Hospital Zakynthos  Agios 

Dioysios
Greece Zákynthos G.Mothonaeu, Perivola +302695360500

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1093 Zante Medical Care Greece Zákynthos Yfantourgion 61 & Artemidios +306984263172

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1094
Alexandroupolis Regional University 

Hospital
Greece Alexandroúpolis

Ioakim Kaviri 6, 

Alexandroupolis
+302551074000

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

1095 Kavala General Hospital Greece Kavála Agios Silas +302513501100

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1096 General Hospital Kastorias Greece Kastoriá Mavriotissis 33 +302467350600

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1097 General Hospital Katerinis Greece Kateríni Katerini, Neo Keramidi +302351350200

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1098 Fotiadou, Dr.Helena Greece Leptokaryá 7 Emmanouil Antoniadi 59 +302352033645

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1099 Lefkas General Hospital Greece Lefkás 24, Valaoritou +302645360200

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

1100
I-Assist Medical Practice Private 

Company
Greece Lefkás 9 Nidri Main Road +302109223883

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1101 Guam Regional Medical City (GRMC) Guam Dededo 133 Birandan Route 3 +16716455500

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1102 Guam Memorial Hospital Authority Guam Tamuning
850 Governor Carlos G. 

Camacho Road, Oka
+16716472555

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1103 Hospital Herrera Llerandi Guatemala Guatemala 6a Avenida 8-71, zona 10 +502 23345959

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1104 Sanatorio Nuestra Senora del Pilar Guatemala Guatemala 10-17 Zona 15, 3A Calle +502 24200000

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

1105 Asistencia Medica Guatemala Guatemala 6A. Avenida8-92 - Zona 9 +502 5203 0525

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1106 Hospital Herrera Llerandi Guatemala Guatemala 6a Avenida 8-71, zona 10 +502 23345959

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1107 Sanatorio Nuestra Senora del Pilar Guatemala Guatemala 10-17 Zona 15, 3A Calle +502 24200000

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1108 Asistencia Medica Guatemala Guatemala 6A. Avenida8-92 - Zona 9 +502 5203 0525

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1109 Clinique Pasteur Guinea Conakry
Rue KA: 011, Commune 

Kaloum, Manquebas
+224621350101

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

1110 Clinique Ambroise Paré Guinea Conakry
Corniche Nord, Camayenne, 

Commune de Dixin
+244664010101

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1111 Centre Medico-Social Francais Guinea Conakry

Immeuble Chavanel, 

Ambassade de France, 

Boulevard de Commerce 

Kaloum

+224622662682

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1112 Straub Clinic & Hospital Hawaii Honolulu 888 S King Street +1 808 522 4000

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1113 The Queen's Medical Center Hawaii Honolulu 1301 Punchbowl Street +1 808 538 9011

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1114 Samuel Mahelona Memorial Hospital Hawaii Kapaa
1 4800 Kawaihau Rd, Kapaa, 

HI 
+1 808 822 4961

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

1115 Kona Community Hospital Hawaii Kealakekua
79-1019 Haukapila Street, 

Kealakekua, HI 
+1 808 322 4464

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1116 Maui Memorial Medical Center Hawaii Keokea PO Box 30060, Honolulu +1 808 242 2010

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1117 Hawke's Bay Hospital Hawke's Bay Hastings
Corner Omahu Road & McLeod 

Street
+6468788109

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1118 The Doctors Napier Hawke's Bay Napier 30 Munroe Street, Napier +6468354696

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1119 Centro Médico Cemesa Honduras San Pedro Sula Colonia Altamira, Blvd. Del Sur +504 2516 0174

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

1120 Hospital EuroHonduras Honduras La Ceiba
Barrio El Centro 1era. Calle 

Ave. Atlantida, Fte.
+504 24430933

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1121 Honduras Medical Center Honduras Tegucigalpa
Av. Juan Lindo. Colonia Las 

Minitas
+504 22801500

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1122 Hospital EuroHonduras Honduras La Ceiba
Barrio El Centro 1era. Calle 

Ave. Atlantida, Fte.
+504 24430933

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1123 Centro Médico Cemesa Honduras San Pedro Sula Colonia Altamira, Blvd. Del Sur +504 2516 0174

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1124 Honduras Medical Center Honduras Tegucigalpa
Av. Juan Lindo. Colonia Las 

Minitas
+504 22801500

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

1125 Raffles Medical Group - Taikoo Place Hong Kong

Suites 906-7, 9/F Lincoln 

House, Taiko Place, 979 King's 

Road

+852 2525 1730

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1126 Matilda International Hospital Hong Kong 41 Mount Kellett Road, +852 2849 0111

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1127
Hong Kong Adventist Hospital- Stubbs 

Road
Hong Kong 40 Stubbs Road +852 3651 8888

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1128 Hong Kong Adventist Medical Center Hong Kong

1606-1610 Hang Lung Centre, 

2-20 Paterson Street, 

Causeway Bay

+85227822202

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1129 Gleneagles Hong Kong Hospital Hong Kong
1 Nam Fung Path, Wong Chuk 

Hang
+852 3153 9033

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

1130 Matilda Clinic (Caine Road) Hong Kong 116 Caine Road +852 2849 2216

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1131 Sports Performance Limited Hong Kong
8/F Aon China Building, 29, 

Queen's Road
+852 2521 6380

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1132 Bayley & Jackson Dental Surgeons Hong Kong

210-216, 2/F Podium Level,  

Jardine House, 1, Connaught 

Place

+852 2526 1061

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1133 Hong Kong Health Practice Hong Kong
Suite 1902, 19F, Hing Wai 

Building, 36, Queen's Road
+852 2323 0268

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1134 Premier Medical Center Hong Kong
Suite 718/733 Central Building, 

1, Pedder Street
+852 3651 1718

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

1135 OT&P  Central 1 Hong Kong
503 Century Square, 1, 

D'Aguilar Street
+852 2521 3181

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1136 OT&P Central 2 (Therapists) Hong Kong
5/F Century Square, 1, 

D'Aguilar Street
+852 2121 1402

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1137 OT&P Central Specialist Hong Kong
20/F, Century Square, 1, 

D'Aguilar Street

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1138 Asia Medical Specialists Hong Kong
8/F China Building, 29, 

Queen's Road
+852 2521 6830

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1139 Matilda Medical Centre Hong Kong
Suite 502, Prosperity Tower,, 

39, Queen's Road
+852 2537 8500

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

1140 The Kinder Clinic Limited Hong Kong
3502 Bank of America Tower, 

12, Harcourt Road
+852 3902 3988

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1141 Canossa Hospital (Caritas) Hong Kong 1 Old Peak Road, Mid Levels +852 2522 2181

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1142 Distinct Chiron Company Limited Hong Kong
Room 1206,12/F, 9, Queen's 

Road
+852 2155 1105

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1143 Raffles medical Hong Kong Hong Kong
Unit 604-5, 6/F, New World 

Tower 1, 16-18, Queen's Road
+852 3168 2102

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1144 Dr. Ma Shing Yan, Lawrence Hong Kong

Suites 2403-05, 24/F, Hang 

Lung Center, 2-20 Pater, 

Causeway Bay

+852 2104 2018

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

1145 OT&P Lantau Island Hong Kong

Unit 12&13, 1/F Office Block 2, 

DB North Plaza 96, Discovery 

Bay, Lantau Island NT

+852 24683577

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1146
Raffles Medical Group - HK International 

Airport
Hong Kong

Rm 6T-004 & 6T-009, Level 6, 

Terminal 1, International Airport
+852 2261 2626

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1147 Ken Lee Mongkok Medical Center Hong Kong

Rm1825-27 Argyle Center 

Phase,1688 Nathan Road, 

Mongkok

+852 2787 0222

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1148 Silver Cross Medical Group Hong Kong
19/F, Sino Cheer Plaza, 23-29, 

Jordan Road
+852 2850 6986

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1149 OT&P The Bay practice Hong Kong

1/F Razor Hill Dairy Farm 

Shopping Centre, Clearwater 

Bay Road, Pik UK

+852 2719 6366

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

1150 OT&P Hong Kong
G205 The Repulse Bay ,109 

Repulse Bay Road
+852 2813 1978

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1151 Asia Medical SpecialistTsim Sha Tsui Hong Kong
1210, 12/F., Ocean Centre, 5, 

Canton Road, Tsim Sha Tsui
+852 3420 6667

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1152 Marina Medical Center Tuen Mun Hong Kong

S22, 1/F., Gold Coast Piazza, 

1, Castle Peak Road, Tuen 

Mun

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1153 OT&P Repulse Bay Clinic Hong Kong
SHOP 212 Level 2 The Pulse, 

28 Beach Road, Repulse Bay 
+852 2155 9055

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1154 Dr. Rose Private Hospital Hungary Budapest 7/8 Széchenyi Tér +36 137 767 37

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

1155 FirstMed - FMC Kft. Hungary Budapest
Hattyúház, 5th floor, Hattyu 

utca 14
+36 1 224 9090

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1156 Landspitali University Hospital Iceland Reykjavík
101 Reykjavík, Capital Region, 

Eiriksgata 5
+354 543 1000

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1157 Rush Copley Medical Center Illinois Aurora
2000 Ogden Avenue, Aurora, 

IL
+1 630 978 6200

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1158 Rush University Medical Center Illinois Chicago
1653 West Congress Parkway, 

Chicago, IL
+1 888 352 7874

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1159
Northwestern Medicine - Kishwaukee 

Hospital
Illinois DeKalb

1 Kish Hospital Drive, Dekalb, 

IL
+1 815 756 1521

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

1160 Apollo Hospitals Hyderebad India Hyderābād Jubilee Hills +91 40 236 07777

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1161 Apollo Hospitals Kakinada India Kākināda 13-1-3, Main Road +91 884 234 5700

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1162 Apollo Hospitals Visakhapatnam India Vishākhapatnam Waltair Main Road +91 891 272 7272

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1163 Apollo Hospitals Bilaspur India Bilāspur Lingiadih Village, Seepat Road. +91 775 240 4999

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1164 Dr. Dukle's Hospital and Research Center India Goa
Candolim (Residence), Ximer, 

Bardez
+91 832 248 9333

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

1165 Victor Hospital India Goa Malbhat, Margao +91 832 272 8888

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1166 Manipal Hospital Goa India Goa
Dr. E. Borges Road, Dona 

Paula, Panaji
+918326632500

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1167 Campal Health Services Pvt Ltd India Goa
Ground Floor, Campal Clinic 

Bldg, Alveida Ville, St. Inez 
+91 91 588 86954

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1168 NUSI Wockhardt Hospital, Goa India Goa Panzorconi, Cuncolim, Salcate +918326684444

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1169 Goa Clinic 24/7 India Goa Junas Wadda, Mandrem +919921867459

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

1170 Vision Multispeciality Hospital India Goa
Outpatient Buidling, Duler, 

Mapusa
+918322256788

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1171 Vision Hospital India Goa
Inpatient Building, Duler 

Mapusa
+912253388

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1172 Apollo Hospitals City Center India Ahmadābād

1, Tulsibaug Society (Opp. 

Doctor House), Nr. Parimal 

Garden, Ellisbridge

+91 796 630 5800

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1173
Narayana Multispecialty Hospital, 

Ahmadabad
India Ahmadābād

Opp Police Station, Nr 

Chakudiya Mahadev, Rakhiyal
+91 79 712 22222

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1174 Apollo Hospitals International Limited India Gāndhīnagar Plot No.1 A, Bhat GIDC Estate +91 796 670 1800

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

1175 N. M. Virani Wockhardt Hospital India Rājkot

(formally: Ashok Gondhia 

Memorial Hospital), Kalawad 

Road

+91 281 669 4444

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1176 Adventist Wockhardt Heart Hospital India Sūrat Opp. Chowpati, Athwalines +91 261 669 444

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1177 Fortis Escorts Hospital-Faridabad India Farīdābād Neelam Bata Road, N.I.T. +911412547000

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1178 Privat Hospital India Gurgaon DLF Qutab Enclave, Phase-II +91124352097

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1179 Fortis Hospital India Gurgaon
Sector 29, Adjacent HUDA City 

Centre Metro Station
+911122222222

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

1180 Fortis Memorial Research Insititute India Gurgaon
Sector 44 (Opposite HUDA City 

Centre Metro Stn)
+911244386666

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1181
Narayana Multispeciality Hospital, 

Whitefield
India Bangalore

Plot No: 3&4, Sadaramangala 

Industrial Area
+91 80 711 12555

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1182
Narayana Multispecialty Hospital-HSR 

layout
India Bangalore

Basant Health Centre Building, 

No-1
+91 80 711 12300

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1183
Narayana Institute of Cardiac 

Sciences,Health City
India Bangalore

258/A,Bommasandra Industrial 

Area,, Anekal Taluk, Hosur 

Road

+91 80 712 22222

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1184 Fortis Hospital BG Road,Bangalore India Bangalore
154/9, Bannerghatta Road, 

Opposite IIM-B
+918022261037

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

1185 Fortis Hospital CG Road India Bangalore
14, Cunningham Road, Sheriffs 

Chamber
+918041994444

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1186 Fortis Hospital Seshadripuram India Bangalore
No.65, 1st Main Road, 

Seshadripuram
+9180402000

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1187 Apollo Hospitals Bangalore India Bangalore
154/11,Opp IIM, Bannerghatta 

Road
+91 80 403 04050

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1188 Health Care Global Enterprises Ltd India Bangalore

HCG Towers, #8, P. Kalinga 

Rao Road, Simpangi Ram 

Nagar

+918040206227

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1189 BGS Apollo Hospital India Mysore
Adhichunchanagiri Road, 

Kuvempunagar
+91 821 256 8888

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

1190 Hinduja Hospital India Mumbai Veer savarkar Marg, Mahim +91 22 244 51515

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1191
Bombay Hospital & Medical Research 

Center
India Mumbai 12, New Marine Lines +91222067676

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1192 Fortis Hospital Mulund India Mumbai Mulund Goregaon, Link Road +912243654365

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1193 Fortis S.L. Raheja Hospital India Mumbai
Raheja Rugnalaya Marg, 

Mahim (W)
+912266529624

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1194 Fortis Hiranandani Hospital India Mumbai
Mini Seashore Road, Sector 

10, Vashi, Navi
+912239199222

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

1195 SevenHills Hospital India Mumbai Marol-Maroshi Road +912267676767 

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1196 Apollo Spectra Hospitals ( Chembur) India Mumbai

Sunder Baug, Ujagar 

Compound, Opp. Deonar Bus 

Depot, Main Gate

+912243344600

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1197 Apollo Spectra Hospitals (Tardeo) India Mumbai
Famous Cine Labs, 156, Pt. 

M.M. Malviya Road, Tardeo
+91 22 433 24500

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1198 Jehangir Hospital India Pune
32 Sassoon Road (Next to 

Pune Railway Station)
+912066819902

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1199 Apollo Hospitals Bhubaneswar India Bhubaneshwar
Plot No: 251,  Unit 15, Old 

Sainik School Road
+91 674 666 1016

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

1200 Fortis Hospital Mohali India Ajītwāl Sector 62, Phase VIII, Mohali +911724692221

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1201 Fortis Hospitals Limited,Amristar India Amritsar Majitha Verka Bypass Road +911832573900

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1202 Satguru Partap Singh Apollo Hospitals India Ludhiāna Sherpur Chowk GT Road +91 161 503 7777

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1203 Fortis Escorts Hospital, Jaipur India Jaipur
Jawahar Lal Nehru Marg, 

Malviya Nagar
+911414097109

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1204 Apollo Hospitals Chennai India Chennai
21/22, Greams Lane, Off. 

Greams Road
+914428296569

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

1205 Apollo Speciality Hospital-Chennai India Chennai 320, Anna Salai, Teynampet +914424331741

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1206 Fortis Malar Hospital India Chennai
No.52, First Main Road, Ghandi 

Nagar, Adyar
+914424914023

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1207 Apollo Hospitals Madurai India Madurai Lake View Road, K.K. Nagar +91 452 580 892

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1208 Apollo KH Hospital India Vellore
Ranipet - Vellore Bypass Road, 

Melvisharam
+91 417 226 9581

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1209 City Hospital India Haridwār Super Complex, Ranipur More +91 1332 420 180

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

1210 Amit Jaggi Memorial Hospital India Āgra Sector - 1, Vibhav Nagar +915622230515

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1211 Apollo Hospitals Noida India Meerut
E-2, Sector-26 (Adjacent to 

Club 26), Noida
+91 121 024 45353

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1212 Heritage Hospital India Vārānasi B-27/5 , Ramesh Nagar, Lanka +915422368888

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1213 Apollo Gleneagles Hospitals India Kolkata
58, Canal Circular Road, 

Kadapara, Phool Bagan
+913323203040

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1214
Rabindranath Tagore Institute of Cardiac 

Sciences
India Kolkata

Premises No : 1489, 

Mukundapur, Postal Address 

124, E M Bypass

+91 337 122 2212

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

1215 Fortis Hospital and Kidney Institute India Kolkata 111A, Rash Behari Avenue +913324633318

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1216 Fortis Hospital - Anandpur India Kolkata
#730, Anandpur (Near Kolkata 

International School)
+913366284444

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1217 East West Medical Centre (Head Office) India New Delhi
38 Golf Links, Archbishop 

Makarios Marg
+91 11 246 98865

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1218 Indraprastha Apollo Hospitals India New Delhi
Delhi-Mathura Road, Mathura 

Road, Sarita Vihar
+911126925858

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1219 Fortis Flt. Lt. Rajan Dhall Hospital India New Delhi
Sector B, Pocket 1, Aruna Asaf 

Ali Marg, Vasant Kunj
+911142776222

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

1220 Fortis Aashlok Hospital - New Delhi India New Delhi
25A Block A-B, Community 

Centre, Safdarjung Enclave
+911146165901

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1221
Fortis Escorts Heart Institute & Research 

Centre
India New Delhi Okhla Road +911126825000

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1222 Fortis La Femme India New Delhi S-549, Greater Kailash II +911140579400

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1223
Max Super Speciality Hospital, West 

Block, Saket
India New Delhi

No.1, 2, Press Enclave Road, 

Mandir Marg, Saket Institution 

Area

+911126515050

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1224
Max Super Speciality Centre, Panchsheel 

Park
India New Delhi N-110, Panchsheel Park +91 11 4609 7200

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

1225 Day General Hospital Iran Tehran
Abbas-Pour Street, Valiasr 

Streeet
+98 2188797111

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1226 Laleh Hospital Iran Tehran
Imam Khomeini Hospital 

Complex, End of Keshavarz B
+98 2188571065

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1227 Parsian Hospital Iran Tehran E Sarv St, No. Farhang Sqr. +98 2122097151

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1228 Lokman Hekim Erbil Hospital Iraq Arbīl
40 m. /  Gulan Street Near 

Union Bank, Erbil
+964 662274833

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1229 Swedish Hospital Erbil Iraq Iraq Ēdilbī

100 Peshawa Qazi, Ankawa 

Cross, 100m Str. Behind Hoger 

Oil Station

+9647508691414

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

1230 Faruk Medical City Iraq Sulaimānadol Malik Mahmood Circle Street +964 7709000000

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1231 Ibn al Nafis hospital Iraq Baghdad
Near al Sader Hotel, Andalous 

Squeare, Rusafa
+964 7901939080

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1232 Shilan Private Hospital Iraq Duhok Qazi Muhammed Street, Qada +964 7504577788

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1233 St Vincent's University Hospital Ireland Dublin Elm Park, Merrion Road +353 1 221 4000

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1234 Mater Private Hospital Dublin Ireland Dublin Eccles Street +353 1885 8888

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

1235 D4 Medical Centre Ireland Dublin
95a Morehampton Rd, 

Donnybrook, Co
+353 1 667 4984

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1236 Soroka University Medical Center Israel Beersheba Beer-Sheba, P.O.Box 151 +97286400111

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1237 H.M.C. Herzliya Med. Centers Israel Herzliyya
7 Ramat Yam Street, Herzliya-

On-Sea
+972723706687

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1238
Ichilov Hospital/Tel Aviv Sourasky 

Medical Center
Israel Tel Aviv 6 Weizman Street +97236974254

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1239 Tel Aviv Medical Center Israel Tel Aviv 46 Hertbert Samuel Street +97237712800

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

1240 Shaare Zedek Medical Center Israel Yefe Nof
12 Shmuel Bait Street, P.O.Box 

3235, Jerusalem
+97226555111

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1241 Hadassah Medical Organization Israel Yefe Nof

University Hospital/ Mount 

Scopus, P.O.Box 24035, 

Jerusalem

+97226777111

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1242 Laniado Hospital/Sanz Medical Center Israel Netanya Kiryat Sanz +97298604666

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1243 Yoseftal Medical Center Israel Eilat Derekh Yotam, Eilat +97286358011

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1244
Spedali Civili Ospedale della città di 

Brescia
Italy Brescia Piazzale Spedali Civili, 1 +39 030 399 51

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

1245 Medical Service Firenze Italy Firenze Via Roma 4 +39 055 475 411

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1246
Azienda Ospedaliero Universitaria 

Careggi
Italy Firenze

Largogiovanni Alessandro 

Brambilla, 3, Largo Piero 

Palagi, 1

+39 055 794 111

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1247 Azienda Ospedaliero Universitaria Meyer Italy Firenze Viale Pieraccini 24 +39 055 566 21

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1248 Centro Oculistico Firenze Italy Firenze Via Vittorio Fossombroni, 2 +39 055 234 45 69  

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1249 Maria Beatrice hospital Italy Firenze Via Manzoni, 12 +39 055 235 71

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

1250 Casa di Cura Villa Donatello Italy Firenze Viale Matteotti 4 +39 055 509 75

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1251 Maria Teresa Hospital Italy Firenze Via della Cernaia, 18 +39 055 468 7111

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1252 Istituto Fanfani Italy Firenze Piazza dell Indipendenza 18b +39 055 49 701

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1253 Istituto Giannina Gaslini Italy Genoa Via Gerolamo Gaslini, 5 +39 010 56361

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1254 G. B. Mangioni  Hospital Italy Lecco Via Leonardo Da Vinci, 49 +39 0341 478111

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

1255 Traumaclinic Livigno Italy Livigno
Via Saroch 333-241, Via 

Saroch 23
+39 0342 99 66 01

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1256 Fondazione IRCCS Cà Granda Italy Milano Via Francesco Sforza, 28 +39 02 550 31

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1257 Ospedale San Raffaele Turro Italy Milano Via Stamira D’Ancona, 20 +39 02 26431

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1258 Ospedale Maggiore Policlinico Milano Italy Milano

Via Francesco Sforza, 28,  

Reception Pavilion, 

Via San Barnaba, 8

+39 02 55 031

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1259 Santa Rita Hospital Italy Montecatini Terme Piazza Cesare Battisti, 9 +39 0572 92821

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

1260 Casa Di Cura C.G. RUESCH SPA Italy Naples Viale M.Cristina di Savoia 39 +39 081 7178111

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1261
Azienda Ospedaliero Universitaria 

Maggiore della C
Italy Novara Corso Giuseppe Mazzini, 18 +39 0321 3731

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1262 Ospedale Santa Chiara di Pisa Italy Pisa Via Nicola Pisano, 66 +39 050 992 111

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1263 Ospedale di Rho Italy Rho Corso Europa, 250 +39 02 994301

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1264 Ospedali riuniti di Rivoli Italy Rivoli Via Rivalta, 29 +39 011 95511

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

1265 Policlinico Univeritario Agostino Gemelli Italy Rome Largo Agostino Gemelli 8 + 39 06 30151

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1266 Casa di cura  Villa Stuart Italy Rome Via Trionfale, 5952 +39 06 3552 8500

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1267 Ospedale San Carlo di Nancy Italy Rome Via Aurelia, 275 +39 06 39 701

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1268 Quisisana Casa di Cura Italy Rome Via Gian Giacomo Porro, 5 +39 06 809 581

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1269 IRCCS Instituto Clinico Humanitas Italy Rozzano Via Alessandro Manzoni, 56 +39 02 822 41

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

1270 Casa di Cura Villa Donatello Italy Sesto Fiorentino Via A.Ragionieri, 101 +39 055 509 75

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1271 Ospedale Santa Maria alle Scotte Italy Siena Viale Mario Bracci, 16, Siena +39 0577 585 111

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1272 CTO Centro Traumatologico Ortopedico Italy Torino Via Gianfranco Zuretti, 29 +39 011 693 3111

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1273 Ospedale Infantile Regina Margherita Italy Torino P.zza Polonia n. 94 +39 011 313 44 44

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1274
Ospedale Sant´Anna Ostetrico 

Ginecologico
Italy Torino Corso Spezia n. 60 +39 011 313 4444

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

1275 Ospedale Dermatologico S. Lazzaro Italy Torino Via Cherasco, 23 +39 011 633 16 33

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1276 Maria Pia Hospital Italy Torino Strada Mongreno, 180 +39 011 896 7111

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1277 Clinica Santa Caterina da Siena Italy Torino Via Villa Della Regina, 19 +39 011 819 9211

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1278 Clinica de Marchi Italy Milan Via della Commenda, 9 +39 02 55031

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1279 Presidio San Giovanni di Dio Italy Cagliari Via Ospedale, 46 +39 070 663 237

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

1280 Ospedale Giovanni Paolo II Italy Olbia
via Bazzoni - Sircana, località 

Tannaule, Olbia
+ 39 0789 552 200

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1281
Policlinico Universitario Monserrato-Duilio 

Casula
Italy Monserrato SS 554 km 4,500 +39 070 51096001

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1282
Azienda Ospedaliero Universitaria di 

Sassari
Italy Sassari Via Michele Coppino, 26 +39 079 228211

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1283 Az. Osped. S. Maria della Misericordia Italy Udine
Piazzale Santa maria dela 

MIsericordia 15
+ 39 04 32 55 21

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1284 Marienklinik Italy Bolzano Via Claudia De Medici, 2 +39 0471 310 600

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

1285 Dolomiti Sportclinic Bolzano Italy Bolzano
Innsbruck Street 25, Kampill 

Center, 2nd Floor
+39 0471 086 000

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1286 Croce Bianca Bolzano (weisses Kreuz) Italy Bolzano Via Lorenz Böhler, 3 +39 0471 44 44 44

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1287 Traumacenter Kronplatz Italy Brunico
Seilbahnstrasse, 14, Via 

Funivia, 14, Riscone BZ
+39 0474 548 217

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1288 Trauma Clinic Italy Canazei Via Pareda 4 +39 0462 601783

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1289
Alp Trauma Clinic Dr Pizzolla - Marivella 

1400
Italy Mezzana Località Marilleva 1400 Nr. 75 +39 0463 723700

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

1290 Dolomiti Sportclinic Italy Ortisei
Via J.B. Purger 181 J.B. 

Purgerstrasse
+39 0471 086 000

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1291 FassaTrauma Clinic Italy Pozza
7 Strada Dolomites 39, Pozza 

di Fassa
+390462764134

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1292 Dolomiti Sportclinic  Alpe di Siusi Italy Siusi Compatsch +39 0471 086 003

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1293 Trauma Medical Clinic La Villa Italy Villa Str. Boscdaplan 13/b +39 0471 1726552

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1294 Technos Medica Italy Aosta
Località Grande Charrière, 46, 

Saint Christophe AO
+39 0165 31796

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

1295 Premium Medica SRL Italy Aosta
Località Grande Charrière, 46, 

Saint Christophe AO
+39 0165 31796

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1296 Ospedale Regionale Umberto Parini Italy Aosta 4 Viale Ginevra 3, Aosta +39 0165 54 31

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1297 Casa Di Cura Cascini S.r.l. Italy Belvedere Marittimo Piazza de Seta 2 +39 0985 8001

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1298 Ospedale Mater Domini Italy Catanzaro
Viale Tommaso Campanella, 

115
+39 0961 712111

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1299 Villa Elisa Italy Cinquefrondi Via Vittorio Veneto, 141 +39 0966 943171

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

1300 Casa di Cura Caminiti Srl Italy Villa San Giovanni Via Umberto I, 20 +39 0965 756410

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1301 Ospedale San Giuseppe Moscati Italy Avellino Contrada Amoretta +39 0825 203246

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1302 Clinica Montevergine Italy Mercogliano Via Mario Malzoni, 5 0039 0825705220

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1303
Azienda Ospedaliera Universitaria 

Federico II
Italy Napoli Via S. Pansini 5 +39 081 74 62 583

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1304
Ospedale Umberto Primo di Nocera 

Inferiore
Italy Nocera Inferiore Via Alfonso de Nicola +39 081 921 31 11

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

1305
Azienda Ospedaliera Universitaria 

OO.RR. 
Italy Salerno Via San Leonardo, 1 +39 089 671111

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1306 Casa di Cura Cobellis Italy Vallo della Lucania Contrada da Badia +39 0974 75888

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1307 Istituto Codivilla Putti Cortina Italy Cortina d'Ampezzo Localita di Codivila, 1 +39 0436 883111

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1308 Ospedale di Jesolo Italy Lido di Iesolo Via Levantina 104, Jesolo +39 0421 388 411

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1309 Jesolo Medical center Italy Lido di Iesolo Piazza Grago 1 +3908231766412

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

1310 Ospedale dell'Angelo di Mestre Italy Mestre Via Paccagnella, 11 + 39 041 965 7111

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1311 Ospedale Civile San Dona di Piave Italy San Donà di Piave Via Nazario Sauro 23 +39 0421 227 111

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1312 Ospedale SS Giovanni e Paolo Italy Venezia
Castello 6777, Fondamente 

Nove, 6593
+39 0415 294111

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1313
Azienda Ospedaliera Universitaria 

Integrata Verona
Italy Verona

Piazzale Aristide Stefani, 1 

(Borgo Trento)
+39 045 812 1111

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1314 Policlinico S. Orsola-Malpighi Italy Bologna Via Pietro Albertoni, 15 +39 051 636 2111

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

1315 Clinica Privata Villalba Italy Bologna Via di Roncrio, 25 +39 051 644 3011

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1316 Villa Torri Hospital Italy Bologna Viale Quirico Filopanti, 12 +39 051 995 0311

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1317 Dr. Stephen J. Williams Italy Bologna Via San Mamolo, 14 +39 347 816 4535

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1318
Poliambulatorio delle Terme di 

Castrocaro
Italy Castrocaro Terme Viale Marconi, 14/16 +39 0543 412800

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1319 San Pier Damiano Hospital Italy Faenza Via Portisano, 1 +39 0546 671111

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

1320 Nuovo Arcispedale S.Anna di Ferrara Italy Ferrara Via Aldo Moro,8 +39 0532 236 111

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1321 PRIMUS Forli Medical Center Italy Forlì Via Punta Di Ferro, 2/C +39 0543 804311

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1322
Ospedale Civile di Baggiovara S. 

Agostino-Estense
Italy Modena

Via P. Giardini, 1355, 

Baggiovara
+39 059 396 1111

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1323 Ospedale Maggiore Italy Parma Via Gramsci 14 +39 0521 702 111

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1324 Ravenna Medical Center Italy Ravenna Via le Corbusier, 41 0039 0544407077

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

1325 Maria Cecilia Hospital Italy Ravenna Via Madonna di Genova, 1 +39 0545 217111

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1326 Salus Hospital Italy Reggio nell'Emilia Via Ulderico Levi, 7 +39 0522 499111

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1327 Trauma Medical Clinic Dott. Ruffinella Italy Riccione Via Santorre di Santarosa, 17 +39 0541 1494370

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1328 Ospedale Infermi di Rimini Italy Rimini Via Settembrini, 2 +39 0541 705 111

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1329 Umberto I Policlinico di Roma Italy Roma Viale del Policlinico, 155 + 39 06 49971

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

1330
Salvator Mundi International Hospital 

S.r.l.
Italy Roma

Viale delle Mura Gianicolensi, 

67
+39 06 588 961

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1331 BIOLAB Srl Italy Roma
Via Igea, 12 a/b/c/d (Via Igea 

18/18a - Radiology)
+39 06 30 55 430

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1332 Presidio Columbus Italy Roma Via Giuseppe Moscati, 31 +39 06 8880 5560

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1333 ICC - Istituto Clinico Casalpalocco Italy Roma Viale Alessandro Magno, 386 +39 06 5017 3411

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1334 Policlinico Tor Vergata Italy Roma Viale Oxford, 81 +39 06 20 901

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

1335 Azienda Ospedaliera S. Camillo Forlanini Italy Roma
Circonvallazione Gianicolense, 

87
+39 06 58 701

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1336 Santa Rita da Cascia Hospital Italy Roma Via degli Scipioni, 130  +39 06 360 8081

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1337 Nursing Home Villa Tiberia Italy Roma Via Emilio Praga, 26 +39 06 8209 8040

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1338 Policlinico Casilino La clinica Roma Italy Roma Via Casilina, 1049 +39 06 23 18 81

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1339 Villa Serena Italy Genova Piazza Leopardi, 18 +39 010 312331

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

1340
ICLAS - Istituto Clinico Ligure di Alta 

Specialità
Italy Rapallo Via Mario Puchoz, 25 +39 0185 21311

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1341
Azienda Ospedaliero Universitaria 

Ospedali Riuniti
Italy Ancona Via Conca 71, Torrette +39 071 5961

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1342 Anthea Hospital Italy Bari Via C. Rosalba, 35/37 0039 0805644115

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1343 Ospedale Santa Maria Italy Bari Via Antonio Ferraris22 0039 080 5040955

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1344 Villa Lucia Hospital Italy Conversano Via Giuseppe Lacalandra, 13 +39 080 408 0111

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

1345 Citta di Lecce Hospital Italy Lecce
Via Provinciale per Arnesano 

km 4
+39 0832 229111

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1346 D Amore Hospital Italy Taranto Viale Magna Grecia, 62 +39 099 770 4111

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1347 Agrigento Medical Center Italy Agrigento Viale Leonardo Sciascia, 180 0039 0922607901

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1348
Azienda Ospedaliero Universitaria 

Policlinico
Italy Catania via S.Sofia, 78, Catania + 39 095 378 2504

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1349 A.O.U. Ospedale G. Martino - Messina Italy Messina Viale Gazzi +39 090 2211

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

1350 Policlinico Universitario Paolo Giaccone Italy Palermo Via del Vespro, 129 +39 091 655 1111

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1351 Maria Eleonora Hospital Italy Palermo
Viale della Regione Siciliana 

Nord Ovest, 1571
+39 091 698 1111

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1352 Aomori Municipal Hospital Japan Aomori 1-14-20 Katsuta, Aomori-shi +81177342171

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1353 Kashiwa Municipal Hospital Japan Kashiwa
1-3 Fuse Kashiwa-shi, Chiba-

ken
+81471342000

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1354 Japanese Red Cross Narita Hospital Japan Narita 90-1 Iida-cho +81476222311

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

1355 Fukuoka Red Cross Hospital Japan Fukuoka
3-1-1 Ohkusu Minami-ku, 

Fukuoka-Shi
+81925211211

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1356 Hayama Heartcenter Japan
Miura-gun  Hayama-

machi
1898-1 Simoyamaguchi +81468751717

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1357 Japanese Red Cross Takayama Hospital Japan Takayama 11-3 Tenmab-cho T +81577321111

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1358
Hiroshima City Hiroshima Citizens 

Hospital
Japan Hiroshima 7-33 Motomachi Naka-ku +81822212291

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1359 Hiroshima University Hospital Japan Hiroshima 1-2-3 Kasumi, Minami-ku +81822575555

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

1360 Abashiri Kosei Hospital Japan Abashiri
1-9 Kita 6 Jyo, Nishi, Abashiri-

shi
+81152433157

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1361 Kutchan-Kosei General Hospital Japan Abuta
1-2, Kitashijyo-higashi, 

Kutchancho, Abuta-gun
+81136221141

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1362 Hokkaido University Hospital Japan Sapporo
Kita 14-jo  Nishi 5-chome, Kita-

ku, Sapporo
+81117161161

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1363 Sapporo Tokushukai Byouin (Hospital) Japan Sapporo
1-1-1 Oyachi Higashi, 

Atsubetsu-ku, Sapporo-shi
+81118901110

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1364 Sapporo Higashi Tokushukai Byouin Japan Sapporo
3-1, Kita 33-jo Higashi 14-

chome, Higashi-ku
+81117221110

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

1365 Sapporo City General Hospital Japan
Sapporo-shi  Chouou-

ku
1-1 13 Chome 11jyou Nishi +81117262211

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1366 Kobe Kaisei Hospital Japan Kōbe
3-11-15 Shinohara Kitamachi, 

Nada-ku, Kobe City
+81788715201

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1367 Hokota Hospital Japan Hokota
1650-2 Ambo Hokota-shi 

Ibaraki
+81291323313

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1368 Kanazawa Medical Center Japan Kanazawa  1-1 Shimoisihiki-cho +81762624161

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1369 Kagoshima University Hospital Japan Kagoshima

8-35-1 Sakuragaoka, 

Kagoshima-shi, Kagoshima-

ken

+81992755111

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

1370 Shonan Kamakura General Hospital Japan Kamakura-shi 1370-1 Okamoto, Kamakura +81467461717

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1371 Kumamoto City Hospital Japan Kumamoto
4-1-60 Higashimachi, Higashi-

ward
+81963651711

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1372 Kyoto Daini Red Cross Hospital Japan
Kyoto-shi  Kamigyou-

ku

355-5 Haruobi-Cho 

Marutamachi agaru Kamanza-

Dori ,

+81752315171

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1373
Kyoto University Hospital (Kyoto 

Daigagku igakubu)
Japan Kyoto-shi  Sakyou-ku

54 Kawaharacho, Shogoin, 

Sakyo-ku
+81757513111

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1374 Sakabe International Clinic Japan Kyoto

435 Yamamoto-cho 

Gokomachi Nijo-Sagaru, 

Nakagyou-ku

+81752311624

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

1375 Kyoto Daiichi Red Cross Hospital Japan Kyoto
15-749 Honmachi, 

Higashiyama-ku, Kyoto-shi
+81755611121

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1376 Ayumi Seikotsuin Japan Mukou-shi
44-16 Minami Biraki, Kamiueno-

cho
+81759358500

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1377 Yasuda Hospital Japan Sendai
2-2-40 Odawara Miyagino-ku 

Sendai-shi, Miyagi-ken
+81222565166

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1378 Miyazaki Prefectural Miyazaki Hospital Japan Miyazaki
5-30 Kitatakamatsu-cho, 

Miyazaki-shi, Miyazaki-ken
+81985244181

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1379 Omachi Municipal General Hospital Japan Ōmachi
3130 Omachi Omachi-shi 

Nagano
+81261220415

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

1380 Nagasaki University Hospital Japan Nagasaki 1-7-1 Sakamoto, Nagasaki-Shi +81958197200

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1381 Sasebo Chuo Hospital Japan Sasebo-shi 15 Yamato-cho,  Sasebo-shi +81956337151

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1382 Nagasaki Rousai Hospital Japan Sasebo-shi 2-12-5 Setogoe Sasebo-shi +81956492191

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1383 Sasebo Kyousai Byouin (hospital) Japan Sasebo-shi
10-17 Shimajimachi Sasebo-

shi
+81956225136

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1384 Murakami Obstetrics Hospital Japan Sasebo-shi
1-6-22 Haiki, Sasebo-shi, 

Nagasaki-ken
+81956385555

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

1385 Nagoya City University Hospital Japan Nagoya
1 Kawasumi Aza Mizuho-Cho 

Mizuho-ku
+81528515511

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1386 Chunichi Hospital Japan Nagoya
3-12-3 Maruno uchi  Naka ku 

Nagoya-shi, Aichi-ken
+81529612491

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1387 Nagoya Kyouritsu Hospital Japan Nagoya 1-172 Hokke, Nakagawa +81523625151

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1388 Hirao Hospital Japan Kashihara-shi
6-28 Hyobucho Kashihara, 

Nara-ken
+81744244700

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1389 Chibana Clinic Japan Chibana
6-25-15 Chibana Okinawa-shi, 

Okinawa-ken
+81989391301

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

1390 Ryukyu University Hospital Japan
Nakagami-gun  

Nishihara-chou

207 Uehara Nishihara-chou 

Nakagami-gun
+81988953331

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1391 Heartlife Hospital Japan
Nakagami-gun  

Nakagusuku-son
208 Iju Nakagusuku-son +81988953255

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1392 Chubu Tokushukai Hospital Japan
Nakagami-gun  

Kitanakagusuku-son

2 Gaiku 1, Awase 

Tochikukakuseirijigyouchinai
+81989321110

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1393
Okinawa Sekijyuji (Red Cross) Byouin 

hospital
Japan Naha-shi 1-3-1 Yogi  Naha-shi +81988533134

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1394 Ginga Az Clinic Japan Naha-shi 2nd Floor 46 Okutakeyamacho +81988596789

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

1395 Naha City Hospital Japan Okinawa 2-31-1 Kojima Naha-Shi +81988845111

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1396
Okinawa Kenritsu Nambu Iryou Center 

(Hospital)
Japan Okinawa

118-1 Aza Arakawa, Minami 

Haearu-cho Shimajirigun
+81988880123

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1397 Okinawa Kyodo Hospital Japan Okinawa 4-10-55 Kobakura, Naha-shi +81988531200

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1398 Yodogawa Christian Hospital Japan Ōsaka
1-7-50 Shibashima Higashi 

Yodogawa-ku Osaka-shi
+81663222250

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1399 Osaka University Hospital Japan Ōsaka 2-15 Yamada Oka, Suita-shi +81668795111

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

1400 Osaka Red Cross Hospital Japan Ōsaka
5-30 Fudegasakichō, Tennōji-

ku,
+81667745111

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1401 Kitano Hospital Japan Osaka-shi  Kita-ku
2-4-20 Oogimachi Kita-ku 

Osaka-shi
+81663121221

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1402 Lee's Clinic Japan Osaka-shi  Kita-ku
1-13-15 Honjonishi Kita-ku 

Osaka-shi, Osaka-fu
+81662920155

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1403 Kitamura Oogimachi Shinryojo Clinic Japan Osaka-shi  Kita-ku
1F Shin Seiwa Oogimachi 

Bldg., 3-21, Suehiro-cho
+81663120827

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1404 Osaka Red Cross Hospital Japan Osaka-shi Tennouji-ku 5-30 Fudegasakichō +81667745111

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

1405 Maruyamakinen General Hospital Japan Iwatsuki 2--10-5 Honcho Iwatsuki +81487573511

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1406 The University of Tokyo Hospital Japan Bunkyou-ku 7-3-1 Hongo +81338155411

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1407 St. Luke's MediLocus Japan Chiyoda-ku

Otemachi Financial City, South 

Tower 2F, Otemachi, 

Chiyodaku

+81335279527

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1408 St. Luke's International Hospital Japan Chuou-ku 9-1, Akashi-cho +81335415151

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1409 Takekawa Hospital Japan Itabashi-ku 2-19-1 Sakuragawa +81364131300

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

1410 Kobayashi Hospital Japan Itabashi-ku 3-10-8 Narimasu, Itabashi +81339307077

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1411
Toho University Iryou centre Ohashi 

Byouin (hosp)
Japan Meguro-ku 2-17-6 Ohashi, Meguro-ku +81334681251

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1412 Jikei University Hospital Japan Minato-ku 3-25-8 Nishi-shinbashi +81334331111

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1413 Aiiku Hospital Japan Minato-ku 1-16-10 Shibaura, Minato-ku +81364537300

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1414 Karl Che's Clinic Japan Minato-ku

#202, 5-16-11, Minami Azabu 

Minato-ku, c/o National Medical 

Centre

+81354205866

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

1415 Tokyo Medical & Surgical Clinic Japan Minato-ku
2F 32 Shiba Koen Building, 3-4-

30, Shiba Keon
+81334363028

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1416 National Medical Clinic Japan Minato-ku
202, 5-16-11, Minami Azubu, 

Minato-ku
+81334732057

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1417 Tokyo Midtown Medical Centre Japan Minato-ku
6F Midtown Tower, 9-7-1, 

Akasaka, Minato-ku
+81354130080

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1418 Hiroo International Clinic Japan Minato-ku
Precious 18 Building, 4-14-6, 

Minamiazabu, Minato-ku
+81357898861

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1419
National Center For Child Health and 

Development
Japan Setagaya-ku 2-10-1 Okura, Setagaya-ku +81334160181

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

1420 NTT Medical Center Tokyo Japan Shinagawa-ku 5-9-22 Higashi Gotanda +81334486112

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1421 Tokyo Medical University Hospital Japan Shinjyuku-ku 6-7-1 Nishi-Shinjuku +81333426111

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1422 Seibo International Catholic Hospital Japan Shinjyuku-ku 2-5-1 Nakaochiai +81339511111

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1423 Keio Gijyuku University Hospital Japan Shinjyuku-ku 35 Shinanomachi, Shinjuku-ku +81333531211

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1424 Japanese Red Cross Medical Centre Japan Shibuya-ku 4-1-22 Hiroo, Shibuya-ku +81334001311

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

1425 The King Clinic Japan Shibuya-ku
Olymia Annex 4F, 6-31-21, 

Jingumae
+81334090764

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1426 Sendagaya International Clinic Japan Shibuya-ku
Barbizon Build 2F, 1-20-3-203, 

Sendagaya, Shibuya-ku
+81334784747

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1427 Asakusa Clinic Japan Taitou-ku
4-11-6 Asakusa, 

浅草クリニック
+81338763200

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1428
Minami Wakayama Iryou Centre (General 

Hospital)
Japan Tanabe 27-1 Takinai-cho +81739267050

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1429 Iwakuni Iryo Center Japan Iwakuni 1-1-1 Atago-cho +81827341000

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

1430 Saiseikai Shimonoseki Sogo Hospital Japan Yamaguchi
8-5-1 Yasuoka-cho, 

Shimonoseki
+81832622300

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1431 Kofu National Hospital Japan Kōfu 11-35 Tenjin machi +81552536131

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1432 Yokohama Rousai Hospital Japan
Yokohama-shi  

Kanagawa-ku

3211 Kozukue-Cho Yokohama-

shi, Kanagawa-ken
+81454748111

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1433 Yokohama Minami Kyosai Hospital Japan
Yokohama-shi  

Kanazawa-ku

1-21-1 Mutsuurahigashi, 

Kanazawa-ku
+81457822101

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1434
Yokohama City University Medical Center 

- Urafune
Japan

Yokohama-shi  

Minami-ku
4-57 Urafune-cho, Minami-ku +81452615656

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

1435 Yokosuka General Hospital Uwamachi Japan Yokosuka-shi
2-36 Uwamachi Yokosuka-shi, 

Kanagawa-ken
+81468232630

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1436 Amman Hospital Jordan Amman
Jabal Amman, Between 2nd 

and 3rd Circle
+962 64641261

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1437 Farah Woman & Child Hospital Jordan Amman Ar Radwan, Amman +962 64603555

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1438 Abdali Medical Center Jordan Amman
Al Istethmar Street, Abdali 

Boulevard

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1439 Holton Community Hospital Kansas Holton
1110 Columbine Drive, Holton 

KS
+1 785 364 2116

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

1440 Kuanysh Medical Center Kazakhstan Aktobe
101 Strelkovoy Brigady Street, 

8 building 1
+77132511594

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1441 Emergency Help Hospital Kazakhstan Aktobe Patsayeva Street 8 +77132567177

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1442
Aktobe Reginal Consultative Diagnostic 

Center
Kazakhstan Aktobe Bogenbay Batyra Street 50 +77132227556

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1443 TOO Privat Clinic Almaty Kazakhstan Almaty Bostandyk District 45 +77272759900

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1444 IMC Clinic Almaty Kazakhstan Almaty Mukanova Street 235 +77273786464

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

1445 Interteach Clinic Kazakhstan Almaty Furmanova Street 275b +77273200200

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1446 Archimedes Clinic Kazakhstan Almaty Pushkina Street 83 +7 727 2600699

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1447 Sema Hospital Kazakhstan Almaty Nauryzbay Batyra Street 31 +77273996666

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1448 Private Clinic Almaty Kazakhstan Almaty Mkr. Miras, 45 +7 7272 75 99 00

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1449 Interteach Clinic Astana Left Bank Kazakhstan Astana Kabanbay Batyra Street 7 +77172228164

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

1450 Archimedes Clinic Astana Kazakhstan Astana Sarayshik Street 5 +77172999696

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1451 National Neurosurgical Center of Astana Kazakhstan Astana Prospect Turan 34/1 +77172511591

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1452 Archimedes Clinic Kazakhstan Atyrau Satpayeva Street 19 +77122213795

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1453 MC Open Clinic Kazakhstan Atyrau Studenchesky Prospect 205 +77122276699

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1454 Interteach Clinic Kazakhstan Atyraū Vladimirskogo Street 103 +77122284020

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

1455
Dnepropetrovsk Regional Clinical 

Hospital
Kazakhstan Dnepropetrovskiy 14, Sqaure Zhovtneva +380563730913

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1456 Regional Clinical Hospital Kazakhstan Karaganda Erubayeva Street 15 +77212426045

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1457 Gippocrates Medical Center Kazakhstan Karaganda Erubayeva Street 8 +77212564656

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1458 Alanda Club Kazakhstan Karaganda Picugina Street 243 +77212477762

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1459
University of Kentucky Albert B. Chandler 

Hospital
Kentucky Lexington

1000 S. Limestone, Lexington, 

KY
+1 859 323 5000

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

1460 Diani Beach Hospital Kenya Diani Beach Diane Beach Road, Ukunda +254700999999

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1461 Aga Khan Hospital, Mombasa (AKH) Kenya Mombasa Vanga Road, Kizingo +254415051210

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1462 Palm Beach Hospital Kenya Ukunda Palm Avenue +254403202072

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1463 Aga Khan Hospital, Kisumu (AKH) Kenya Kisumu Otiene Oyoo Street +254722203622

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1464 Nairobi Hospital Kenya Nairobi Argwings Kodhek Road +254202845000

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

1465
Aga Khan University Hospital, Nairobi 

(AKH)
Kenya Nairobi

3rd Parklands Avenue, Limurur 

Road
+254203662000

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1466 Dr. David M.Silverstein Kenya Nairobi
The Nairobi Hospital, Arwings 

Kodhek Road
+254202721237

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1467 Dr. Mauro Saio Kenya Nairobi
Doctors Plaza, Suite 109 & 

111, Kilimani
+254202846341

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1468 Dr. Charles Kariuki Kenya Nairobi
The Nairobi Hospital, Arwings 

Kodhek Road
+254202721009

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1469 Nakuru Medical Centre Kenya Nakuru
Riva Business Centre, 4th 

Floor, Kenyatta Avenue
+254512216046

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

1470 Naivasha Medical Centre (AKH) Kenya Naivasha
Eagle Center, Ground Floor, 

Mbaria Kaniu Road
+254203662587

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1471 Dr. Alia Medical Center Kuwait Fahaheel Mahboola, Area 1, Street 115 +965 22251514

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1472 Dar Al Shifa Hospital Kuwait Hawalli
Beirut Street, Opposite Hawally 

Fire Station
+965 22231288

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1473 Alorf Hospital Kuwait Jahra 1 Street, Jahra +965 22052555

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1474 British Medical Center Kuwait Manifah
4 Awad Mohamad Al Khudair 

Street, Mangaf
+965 23713100

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

1475 Royale Hayat Hospital Kuwait Salmiya

Facing the 4th Ring Road, 

Block 3A, Jabriya, P.O.Box 

179, Hawally

+965 25360000

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1476 Al Seef Hospital Kuwait Salmiya
3, Al Belajat Street - Ras Al 

Salimiya
+965 1881122

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1477 MEDI Ltd. Kyrgyzstan Bishkek str. Suerkulova 5/3 +996312595627

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1478 KGMA Medical Center Kyrgyzstan Bishkek Tynystanova street 1 +996312565552

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1479 Chuyskaya Regional Hospital Kyrgyzstan Bishkek saratovskaya street 10 +996312297474

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

1480 National Hospital Bishkek Kyrgyzstan Bishkek T.Moldo street 1 +996312664690

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1481 Regional Hospital Osh Kyrgyzstan Osh Verkhne-Uvamskaya street 10 +996322255852

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1482
Lao-Chinese Friendship Hospital (Luang 

Prabang)
Laos Louangphrabang Luang Prabang 34352

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1483 Lao Asean Hospital LAH Laos Vientiane

Kamphengmeuang Road, 

Donkoi Village, Sisattanak 

District

65919

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1484 Alliance International Medical Centre Laos Vientiane

Honda Complex, 

Souphanouvong Road, 

Wattaiya Thong, Sikhottabong 

District

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

1485 Pauls Stradins Clinical University Hospital Latvia Riga
Pilsoņu iela 13, Zemgales 

priekšpilsēta
+37167069280

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1486 Medical Company ARS, Ltd Latvia Riga Skolas street 5 +371 672 01 006

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1487 Premium Medical Latvia Riga
13. janvāra iela 3, Centra 

rajons
+371 66 011 160

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1488
Bikhazi Medical Group Fouad Khoury 

Hospital
Lebanon Beirut

Abdul Aziz Street, Hamra, 

P.O.Box 15111
+961 1346280

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1489 Tebnin Governmental Hospital Lebanon Bent Jbaïl
Tebnin Main Road, South 

Lebanon
+961 7325217

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

1490
Netcare Queen Mamohato Memorial 

Hospital
Lesotho Maseru Lepereng, Botsabelo +26622220319

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1491 Saint Joseph's Catholic Hospital Liberia Monrovia
Tubman Boulevard, Congo 

Town, Sinkor
+231886736888

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1492 Aspen Medical Liberia Inc. Liberia Monrovia
Corner of 16th Street and 

Russell Avenue, Sinkor
+231770029511

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1493
ELWA Hospital (Eternal Love Winning 

Africa)
Liberia Monrovia

Robertsfield Highway, 

Paynesville City
+231886526864

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1494 AMI Libeira (AMIL) Liberia Monrovia
Corner of 16th Street and 

Russell Avenue, Sinkor
+231770911911

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

1495 Clinilab Monrovia Liberia Monrovia
1st Floor, Omega Insurance 

Building, Randall Street
+231888088808

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1496
Jahmale Medical Solutions Diagnostics 

Center
Liberia Monrovia

A.B. Tolbert Road, ELWA 

Junction, Paynesville
+23188160300

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1497 Saint James Hospital Libya Tripoli Wesayat El Bderi, Ben Ashour +218213607204

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1498 Libyan German Hospital Libya Tripoli

Naba'a Al Asal Street, Al 

Hadaik, Nothern Al Fwayhat, 

Benghazi

+218614742444

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1499 Medilink Clinic Libya Tripoli
Shara Hasi Messaourd, Suq El 

Ghub, Ghirgharesh, Seyaheya
+218214830501

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

1500 AMI Libya Libya Tripoli
Palm City Residences, Sidi 

Abdul Jalil, Janzour
+218913033777

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1501 Alkela-Medical-Company AlMagd Libya Sabhā

Omermokthar Street, 

Omermokthar Street, 218 

Sabha

+218927833640

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1502 JSC " Northway Medicinos Centrai" Lithuania Vilnius Str. Zhukausko 19 +370 5 264 44 66

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1503 JSC " Northway Medicinos Centrai" Lithuania Klaipėda Dragūnų g. 2, +370 46 433 403 

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1504 JSC " Northway Medicinos Centrai" Lithuania Kretinga J.Basanavičiaus g. 80 +370 445 70 078 

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

1505 Ochsner Medical Center Louisiana Jefferson 1514 Jefferson Highway

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1506 Touro Infirmary Hospital Louisiana New Orleans 1401 Foucher Street +1 504 897 7011

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1507
Hôpitaux Robert Schuman Hôpital 

Kirchberg
Luxembourg Kirchberg 9, rue Edward Steichen +352 24681 

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1508 Centre Hospitalier de Luxembourg Luxembourg Luxembourg 4 rue Barble +352 44 11 11

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1509 ZithaKlinik Luxembourg Luxembourg 36 Rue Ste. Zithe, +352 20 60 02 00

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

1510 Hong Tai Polyclinic Limited Macau

Centro Comercial Talen, 

No.815 Avenida Praia 

Grande, 10 Andar

+853 2835 7038

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1511 Acibadem Sistina Hospital Skopje Macedonia Skopje Skupi 5A +389 2 309 9500

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1512 Neuromedica Skopje Center Macedonia Skopje Jordan Mijalkov br. 62, +389 2 313 33 13

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1513 Hospital Center De Soavinandriana Madagascar Antananarivo
6 bis Gilbert Street Desvallons

Soavinandriana
+261202339751

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1514
Northern Light - Eastern Maine Medical 

Center
Maine Bangor 4 489 State Street, Bangor, ME +1 207 973 7000

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

1515 Mount Desert Island Hospita Maine Bar Harbor
10 Wayman Lane, Bar Harbor, 

ME
+1 207 288 5081

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1516 Southern Maine Medical Center Maine Biddeford
One Medical Center Dr 2nd 

Floor, Biddeford ME
+1 207 283 7000

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1517 Northern Light - Maine Coast Hospital Maine Ellsworth 50 Union Street, Ellsworth, ME +1 207 664 5311

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1518 St Marys Regional Medical Center Maine Lewiston
93 Campus Avenue, Lewiston, 

ME
+1 207 777 8208

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1519
Northern Light - Sebasticook Valley 

Hospital
Maine Pittsfield

447 North Main Street, 

Pittsfield, ME
+1 207 487 5141

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

1520 York Hospital Maine York Heights 15 Hospital Dr, York ME +1 207 363 4321

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1521 Blantyre Adventist Hospital Malawi Blantyre Robins Road, Kabula Hill +2651820113

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1522 Mwaiwathu Private Hospital Malawi Blantyre Old Chileka Road +2651822999

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1523 Medical Aid Society of Malawi Malawi Blantyre
MASM House, Lower Scalter 

Road
+2651820298

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1524 MASM Medi Clinic Lingadzi Malawi Lilongwe Ufulu Lodge, Area 43 +265880055342

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

1525 MASM Medi Clinic Kanjedza Malawi Limbe
Admarc Welfare Clinic 

Complex
+2651844528

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1526 MASM Medi Clinic Mzuzu Malawi Mzuzu Mzuzu, Mzimba +2651303140

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1527 MASM Medic Clinic Zomba Malawi Zomba 14th Avenue +2651950821

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1528 Columbia Asia Hospital Iskandar Puteri Malaysia Johor

Persiaran Afiat, Taman 

Kesihatan Afiat, 79250 

Iskandar Puteri, Johor

(+60) 7-2339999

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1529 Columbia Asia Hospital Tebrau Malaysia Johor

Persiaran Southkey 5, Kota 

Southkey, 80150 Johor Bahru, 

Johor

(+60) 7-2729999

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

1530 Gleneagles Medini Hospital Malaysia Johor
No.2, Jalan Medini Utara 4, 

Medini, 79250 Nusajaya
(+60) 7-5628556

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1531 Hospital Penawar Sdn Bhd Malaysia Johor

No.15-18, Pusat Perniagaan 

Pasir Gudang, 81700 Pasir 

Gudang, Johor

(+60) 7-2521800

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1532 Kensington Green Specialist Centre Malaysia Johor

No.2, Jalan Ceria 20, Taman 

Nusa Indah, Iskandar Putri, 

79100 Johor Bahru

(+60) 7-2133899

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1533 KPJ Bandar Dato' Onn Specialist Hospital Malaysia Johor

Jalan Bukit Mutiara, Taman 

Bukit Mutiara, 81100 Johor 

Bahru

(+60) 7-3011000

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1534 KPJ Johor Specialist Hospital Malaysia Johor
No.39-B, Jalan Abdul Samad, 

80100 Johor Bahru
(+60) 7-2253000

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

1535 KPJ Pasir Gudang Specialist Hospital Malaysia Johor

Lot PTD 204781, Jalan 

Persiaran Dahlia 2, Taman 

Bukit Dahlia, 81700 Pasir 

Gudang

(+60) 7-2573999

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1536 KPJ Puteri Specialist Hospital Malaysia Johor

33, Jalan Tun Abdul 

Razak(Susur 5),80000 Johor 

Bahru, Johor

(+60) 7-2253222 

/3377

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1537 Medical Specialist Centre (JB) Sdn Bhd Malaysia Johor
Wisma Maria, Jalan Ngee 

Heng, 80100 Johor Bahru

(+60) 7-22438888 

/2231891 /2

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1538 Pantai Hospital Batu Pahat Malaysia Johor

95, Jalan Bintang Satu, Taman 

Koperasi Bahagia, 83000 Batu 

Pahat, Johor

(+60) 7-4338811

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1539 Regency Specialist Hospital Malaysia Johor

No.1, Jalan Suria, Bandar Sri 

Alam, 81750 Masai Johor 

Bahru, Johor

(+60) 7-3817700

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

1540 Kedah Medical Centre Malaysia Kedah
Pumpong, 05250 Alor Setar, 

Kedah
(+60) 4-7308878

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1541 Metro Specialist Hospital Malaysia Kedah
No.1, Lorong Metro, 08000 

Sungai Petani

(+60) 4-4214862 

/4238888

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1542 Pantai Hospital Laguna Merbuk Malaysia Kedah

No.1, Lorong BLM 1/10, 

Bandar Laguna Merbok, 08000 

Sungai Petani

(+60) 4-

4421111/4423888

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1543 Pantai Hospital Sungai Petani Malaysia Kedah

1, Persiaran Cempaka, Bandar 

Amanjaya, 08000 Sungai 

Petani, Kedah

(+60) 4-4428888

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1544 Kota Bharu Medical Centre Malaysia Kelantan

PT. 179-184, Jalan Sultan 

Yahya Petra, Lundang, 15150 

Kota Bharu

(+60) 9-7433399

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

1545 KPJ Perdana Specialist Hospital Malaysia Kelantan

Lot Pt.37 & 600, Seksyen 14, 

Jalan Bayam, 15200 Kota 

Bharu, Kelantan

(+60) 9-7458000

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1546
Cardiac Vascular Sentral Kuala Lumpur 

(CVSKL)
Malaysia Kuala Lumpur

Jalan Stesen Sentral 5, Kuala 

Lumput Sentral, 50470 Kuala 

Lumpur

(+60) 3-22767000

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1547 Cengild G.I. Medical Centre Malaysia Kuala Lumpur

Unit 2, 3 & 4, Level 2, 

Nexus@Bangsar South, No.7, 

Jalan Kerinchi, 59200 Kuala 

Lumpur

(+60) 3-22427018

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1548 Columbia Asia Hospital Setapak Malaysia Kuala Lumpur

No.1, Jalan Danau Saujana, 

Off Jalan Genting Klang, 53300 

Kualu Lumpur

(+60) 3-41459999

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1549 Gleneagles Medical Centre Malaysia Kuala Lumpur
286 Jalan Ampang, 50450 

Kuala Lumpur
(+60) 3-42571300

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

1550 Hospital Pakar Al Islam Malaysia Kuala Lumpur

No.85, Jalan Raja Abdullah, 

Kampung Baru, 50300 Kuala 

Lumpur

(+60) 3-26931007

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1551 Hospital Pusrawi Sdn Bhd Malaysia Kuala Lumpur
Lot 149, Jalan Tun Razak, 

50400 Kuala Lumpur
(+60) 3-26875000

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1552 HSC Medical Centre Malaysia Kuala Lumpur
3A-1, Menara HSC, 187, Jalan 

Ampang, 50450 Kuala Lumpur
(+60) 3-27120866

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1553 Institut Jantung Negara Malaysia Kuala Lumpur
No.145, Jalan Tun Razak, 

50400 Kuala Lumpur
(+60) 3-26178200

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1554 International Eye Specialist Centre Malaysia Kuala Lumpur

Level 7 & 8, Centrepoint South, 

The Boulevard, MId Valley City, 

59200 Kuala Lumpur

(+60) 3-22848989

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

1555 KPJ Sentosa Medical Centre Malaysia Kuala Lumpur

No.36, Jalan Chemur, 

Kompleks Damai, 50400 Kuala 

Lumpur

(+60) 3-40437166

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1556 KPJ Tawakkal Specialist Hospital Malaysia Kuala Lumpur
No.1, Jalan Pahang Barat, 

53000 Kuala Lumpur
(+60) 3-40267777

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1557 Pantai Hospital Ampang Malaysia Kuala Lumpur

Jalan Perubatan 1, Pandan 

Indah, 55100 Kuala Lumpur, 

Wilayah Persekutuan

(+60) 3-42892828

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1558 Pantai Hospital Cheras Malaysia Kuala Lumpur

No.1, Jalan 1/96A, Taman 

Cheras Makmur, 56100 Kuala 

Lumpur, Wilayah Persekutuan

(+60) 3-91322022

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1559 Pantai Hospital Kuala Lumpur Malaysia Kuala Lumpur

8 Jalan Bukit Pantai, 59100 

Kuala Lumpur, Wilayah 

Persekutuan

(+60) 3-22960888

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

1560 Park City Medical Centre Malaysia Kuala Lumpur

No.2, Jalan Inti Sari Perdana, 

Desa Parkcity, 52200 Kuala 

Lumpur 

(+60) 3-62793372

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1561 Prince Court Medical Centre Malaysia Kuala Lumpur
No.39, Jalan Kia Peng, 50450 

Kuala Lumpur
(+60) 3-21600000

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1562 Sunway Medical Centre Velocity Malaysia Kuala Lumpur
Lingkaran SV, Sunway 

Velocity, 55100 Kuala Lumpur
(+60) 3-97729191

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1563 UKM Specialist Centre Malaysia Kuala Lumpur

Tingkat 7, Blok Klinikal, 

Hospital UKM, Jalan Yaacob 

Latif, Bandar Tun Razak, Batu 

9, Cheras, 56000 Kuala 

Lumpur

(+60) 3-91710141

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1564 UM Specialist Centre Malaysia Kuala Lumpur

UMSC Building, Lot 28, Jalan 

Universiti, 50603 Lembah 

Pantai, Kuala Lumpur

(+60) 3-78414000

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

1565 Mahkota Medical Centre Malaysia Melaka
No.3, Mahkota Melaka, Jalan 

Merdeka, 75000 Melaka
(+60) 6-2852999

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1566 Oriental Melaka Straits Medical Centre Malaysia Melaka
Pusat Perubatan Klebang, 

75200 Melaka
(+60) 6-3158888

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1567 Pantai Hospital Ayer Keroh Malaysia Melaka
No.2418-1 KM 8 Lebuh Ayer 

Keroh, 75450 Melaka
(+60) 6-2319999

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1568 Putra Specialist Hospital Malaysia Melaka
169 Jalan Bendahara, 75100 

Melaka
(+60) 6-2835888

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1569 Southern Specialist Eye Centre Malaysia Melaka

No.309-310, Jalan Melaka 

Raya 1, Taman Melaka Raya, 

75000 Melaka

(+60) 6-2833510

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

1570 Columbia Asia Hospital Seremban Malaysia Negeri Sembilan

No.292, Jalan Haruan 2, 

Oakland Commercial Center, 

70300 Seremban

(+60) 6-6011988

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1571 KPJ Seremban Specialist Hospital Malaysia Negeri Sembilan

Lot 6219 &6220, Jalan Toman 

1, Kemayan Square, 70200 

Seremban

(+60) 6-7677800

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1572 Nilai Medical Centre Malaysia Negeri Sembilan
PT 13717, Jalan BBN 2/1, 

71800 Nilai, Negeri Sembilan

(+60) 6-8500999 /6-

7990999

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1573 Darul Makmur Medical Centre Malaysia Pahang

No.B2-B60, Jalan Kempadang 

Makmur, Taman Kempadang 

Makmur, 26060 Kuantan

(+60) 9-5349988

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1574 KPJ Pahang Specialist Hospital Malaysia Pahang
Jalan Tanjung Lumpur, 26060 

Kuantan
(+60) 9-5112692

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

1575 Kuantan Medical Centre Malaysia Pahang
No.1, Jalan Tun Ismail 9, 

25000 Kuantan
(+60) 9-5142828

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1576 Columbia Asia Hospital Taiping Malaysia Perak 5, Jalan Perwira, 34000 Taiping (+60) 5 8208888

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1577 KPJ Ipoh Specialist Hospital Malaysia Perak
No.26, Jalan Raja Dihilir, 30350 

Ipoh
(+60) 5-2408777

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1578 Pantai Hospital Ipoh Malaysia Perak
Lot No.126, Jalan Tambun, 

31400 Ipoh, Perak
(+60) 5-5484333

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1579 Pantai Hospital Manjung Malaysia Perak

Jalan PPMP1, Pusat 

Perniagaan Manjung Point, 

32040Seri Manjung

(+60) 5-6898555

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

1580 Gleneagles Penang Malaysia Pulau Pinang
No.1, Jalan Pangkor, 10050 

Penang
(+60) 4-2229111

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1581 Hope Children Hospital Malaysia Pulau Pinang
No.25-B, C & D, Jalan Gottlieb, 

10350 Penang
(+60) 4-2286557

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1582 International Eye Specialist Centre Malaysia Pulau Pinang

Level 7 & 8, Centrepoint South, 

The Boulevard, MId Valley City, 

59200 Kuala Lumpur

(+60) 3-22848989

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1583 KPJ Penang Specialist Hospital Malaysia Pulau Pinang

No.570, Jalan Perda Utama, 

Bandar Perda, 14000 Bukit 

Mertajam

(+60) 4-5486688

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1584 Loh Guan Lye Specialist Centre Malaysia Pulau Pinang
No.238, Jalan Macalister, 

10400 Penang
(+60) 4-2388888

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

1585 Mount Miriam Cancer Hospital Malaysia Pulau Pinang

23, Jalan Bulan, Fettes Park, 

Tanjung Bungah, 11200 

Penang

(+60) 4-8923999

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1586 Pantai Hospital Penang Malaysia Pulau Pinang
82 Jalan Tengah, 11900 Bayan 

Baru, Pulau Pinang
(+60) 4-6433888

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1587 Penang Adventist Hospital Malaysia Pulau Pinang
465, Jalan Burma, 10350 

Penang
(+60) 4-2227200

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1588 Gleneagles Kota Kinabalu Malaysia Sabah

Riverson@Sembulan, Block A-

1, Lorong 

Riverson@Sembulan, Jalan 

Coastal, 88100 Kota Kinabalu

(+60) 88-518888

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1589 KPJ Sabah Specialist Hospital Malaysia Sabah

Lorong Bersatu, Off Jalan 

Damai, Luyang, 88300 Kota 

Kinabalu, Sabah

(+60) 88-211333

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

1590 Borneo Medical Centre Malaysia Sarawak

Lot 10992, Section 64, KTLD, 

Jalan Tun Jugah, 93350 

Kuching

(+60) 82-507333

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1591 Columbia Asia Hospital Bintulu Malaysia Sarawak

Lot 3582, Block 26, Jalan Tan 

Sri Ikhwan, Kemena Land 

District, Tanjung Kidurong, 

97000 Bintulu

(+60) 86-251888

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1592 Kuching Specialist Hospital Malaysia Sarawak

Lot 10420, Block 11, Tabuan 

Stuting, Commercial Centre, 

Jalan Setia Raja, 93350 

Kuching

(+60) 82-365777

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1593 Miri City Medical Centre Malaysia Sarawak

Lot 916-920 & 1203, Jalan 

Hokkien, C.D.T.100, 98009 

Miri, Sarawak

(+60) 85-426622

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1594 Rejang Medical Centre Malaysia Sarawak
29, Jalan Pedada, 96008 Sibu, 

Sarawak
(+60) 84-330733

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

1595 Sarawak Medical Centre Malaysia Sarawak

Lot 937, Section 30, Jalan Tun 

Abdul Rahman Yakub, Petra 

Jaya, 93050 Kuching

(+60) 82-440 055

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1596 Sibu Specialist Medical Centre Malaysia Sarawak
52A-F, Brooke Drive, 96000 

Sibu, Sarawak
(+60) 84-218800

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1597 Timberland Medical Centre Malaysia Sarawak

5164-5165, Block 16 KCLD, 

Taman Timberland, 2 1/2 Mile, 

Rock Road, 93250 Kuching

(+60) 82-234466

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1598 Ara Damansara Medical Centre Sdn Bhd Malaysia Selangor

Lot 2, Jalan Lapangan Terbang 

Subang, Seksyen U2, 40150 

Shah Alam

(+60) 3-78460923

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1599 Assunta Hospital Malaysia Selangor
Jalan Templer, 46990 Petaling 

Jaya
(+60) 3-76807000

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

1600 Avisena Specialist Hospital Malaysia Selangor
No.4, Jalan Ikhtisas, Seksyen 

14, 40000 Shah Alam
(+60) 3-55151888

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1601
Avisena Women and Children Specialist 

Hospital
Malaysia Selangor

No.3, Jalan Perdagangan 14/4, 

Seksyen 14, 40000 Shah Alam
(+60) 3-55240317

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1602 Columbia Asia Hospital Bukit Rimau Malaysia Selangor

No.3, Persiaran Anggerik Eria, 

Bukit Rimau, Seksyen 32, 

40460 Shah Alam

(+60) 3-51259999

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1603 Columbia Asia Hospital Cheras Malaysia Selangor
Lot 33107, Jalan Suakasih, 

43200 Cheras, Selangor
(+60) 3-90869999

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1604 Columbia Asia Hospital Klang Malaysia Selangor

Jalan Mahkota 1/KU2, Mutiara 

Bukit Raja 2, Km.2, Off Jalan 

Meru, Batu 12, 41050 Klang

(+60) 3-33467999

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

1605 Columbia Asia Hospital Petaling Jaya Malaysia Selangor

Lot 69, No.13, Jalan 13/6, 

Seksyen 13, 46200 Petaling 

Jaya

(+60) 3-79499999

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1606 Columbia Asia Hospital Puchong Malaysia Selangor
1, Lebuh Puri, Bandar Puteri 

Puchong, 47100 Puchong
(+60) 3-80648488

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1607 Kelana Jaya Medical Centre Malaysia Selangor

No.1, FAS Business Avenue, 

Jalan Perbandaran SS7, 

Kelana Jaya, 47301 Petaling 

Jaya

(+60) 3-78052111

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1608 KPJ Ampang Putri Specialist Hospital Malaysia Selangor

No. 1, Jalan Mamanda 9, 

Taman Dato' Ahmad Razali 

68000 Ampang

(+60) 3-42702500

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1609 KPJ Damansara Specialist Hospital Malaysia Selangor

119, Jalan SS20/10, 

Damansara Utama, 47400 

Petaling Jaya

(+60) 3-77222692

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

1610 KPJ Kajang Specialist Hospital Malaysia Selangor Jalan Cheras, 43000 Kajang (+60) 3-87692999

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1611 KPJ Klang Specialist Hospital Malaysia Selangor

No.102, Persiaran Rajawali / 

KU 1, Bandar Baru Klang, 

41150 Klang

(+60) 3-33777888

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1612 KPJ Rawang Specialist Hospital Malaysia Selangor
Jalan Rawang, Bandar Baru 

Rawang, 48000 Rawang
(+60) 3-60998999

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1613 KPJ Selangor Specialist Hospital Malaysia Selangor
Lot 1, Jalan Singa 20/1, 

Seksyen 20, 40300 Shah Alam
(+60) 3-55431111

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1614 Manipal Hospitals Malaysia Selangor
168, Jalan Batu Unjur 1, Bayu 

Perdana, 41200 Klang
(+60) 3-33243288

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

1615 Pantai Hospital Klang Malaysia Selangor
42, Persiaran Raja Muda Musa, 

41100 Klang
(+60) 3-33716157

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1616 Prof Muhaya Eye And Lasik Centre Malaysia Selangor

S-29, Ground Floor, Pearl 

Avenue, Jalan Pasir Emas, 

Sungai Chua, 43000 Kajang

(+60) 3-87415138

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1617 Salam Shah Alam Specialist Hospital Malaysia Selangor
No.2-14, Jalan Nelayan 19/B, 

Seksyen 19, 40300 Shah Alam
(+60) 3-55485161

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1618 Sri Kota Specialist Medical Centre Malaysia Selangor Jalan Mohet, 41000 Klang (+60) 3-33733636

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1619 Subang Jaya Medical Centre Sdn Bhd Malaysia Selangor
1 Jalan SS12/1A, 47500 

Subang Jaya
(+60) 3-56391212

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

1620 Sunway Medical Centre Malaysia Selangor

No.5, Jalan Lagoon Selatan, 

Bandar Sunway, 47500 

Petaling Jaya

(+60) 3-74919191 

/55669191

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1621 Thomson Hospital Kota Damansara Malaysia Selangor

55, Jalan SS21/56B, 

Damansara Utama, 47400 

Petaling Jaya

(+60) 3-77293199

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1622 Kuala Terengganu Specialist Hospital Malaysia Terengganu
Jalan Kamaruddin, 20400 

Kuala Terengganu

(+60) 9-6233333 

/6245323

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1623
Salam Specialist Hospital Kuala 

Terengganu
Malaysia Terengganu

Lot 4075, Bangunan Perkaya, 

Jalan Engku Sar, 20200 Kuala 

Terengganu

(+60) 9-6313166

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1624 ADK Hospital Maldives Male
Sosun Magu, Henveiru (Kaafu 

Atoll) 20-06
+9603313553 

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

1625 Polyclinique Pasteur Mali Bamako
- Hamdalaye ACI 2000

- Hotel Nord Sud
+22320291010

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1626 Polyclinique International de Bamako Mali Bamako

- Rue 18 Porte 19 Badala

Commune 5

- Koulikoro

+22320222207

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1627 Saint James Hospital Sliema Malta Sliema 12 Gorg Borg Olivier Street +35623291000

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1628 Saint James Hospital Zabbar Malta Żabbar 65, St. James Squ. +35623291000

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1629 Saint James Hospital Tal -Barrani Malta Zebbuġ Triq tal otba +35623291000

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

1630 The Palms Medical Centre
Manawatu-

Wanganui
Palmerston North 445 Ferguson Street +6463547737

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1631 Crest Hospital
Manawatu-

Wanganui
Palmerston North 21 Carroll St, +6469532480

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1632 Palmerston North Hospital
Manawatu-

Wanganui
Palmerston North 50 Ruahine Street, Roslyn +6463569169

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1633 Brigham and Women's Hospital Massachusetts Boston 75 Francis Street +1 617 732 5500

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1634 Beth Israel Deaconess Medical Center Massachusetts Boston 330 Brookline Avenue

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

1635 Mass General Hospital Massachusetts Boston 55 Fruit Street +1 617 726 2000

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1636 Falmouth Hospital ¤ Massachusetts Falmouth 100 Ter Heun Drive +1 508 548 5300

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1637 Cape Cod Hospital ¤ Massachusetts Hyannis 27 Park Street

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1638 Brigham and Women's Faulkner Hospital Massachusetts Jamaica Plain 1153 Centre Street +1 617 983 7000

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1639 Newton-Wellesley Hospital Massachusetts Newton 2014 Washington Street +1 617 243 6000

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

1640 Martha's Vineyard Hospital ¤ Massachusetts Oak Bluffs Linton Lane P O Box 1477 +1 508 693 0410

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1641
UMass Memorial Med Center - 

Hahnemann
Massachusetts Worcester

4 281 Lincoln Street, 

Worcester, MA
+1 508 334 1000

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1642 Clinique Chiva Mauritania Nouakchott
Ilot A. no. 542

Tevragh-Zeina
+22245258080

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1643 Clinique Kissi Mauritania Nouakchott
N 745

Tevragh-Zeina
+22245292727

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1644 Wellkin Hospital Mauritius Moka 25 Pope Hennessy Street +2306051000

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

1645 Clinique De l'Occident (CDO) Mauritius Flic en Flac Route Royale +2304535858

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1646 Fortis Clinique Darne Mauritius Floreal Rue Georges Guilbert +2306012300

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1647 FCD North, Fortis Clinique Darne Mauritius Grand Baie

Office C, C0-05A & C2-204, 

Grand Baie Shopping Mall, Le 

Croisette

+2306012300

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1648 Hospital Star Medica Aguascalientes Mexico Aguascalientes
Av Universidad # 101, Fra 

Villas de la Universidad
+52 449 910 9900

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1649
Central de Especialidades Medicas de La 

Paz
Mexico La Paz Delfines 110 +52 612 124 0402

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

1650
AMC SEM SA/ Hospiten San Jose del 

Cabo
Mexico San José del Cabo

Paseo Las Misiones, Club de 

Golf Fonatur
+52 624 105 8550

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1651 Hospital Velmar Mexico Ensenada
Calle De Las Arenas 151-A, 

ensenada
+52 646 173 4500

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1652 Hospital Hispano Americano Mexico Mexicali
Av Reforma # 1000, Segunda 

Seccion

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1653 Hospital Angeles Tijuana Mexico Tijuana
Av. Paseo de los Héroes 

10999, Zona Rio
+52 664 635-1900

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1654 Centro Medico Cesat Mexico Ciudad del Carmen Calle 55 # 93, Miami +52 938 286 0705

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

1655
HOSCEM - Hospital e Centro Médico San 

Cristóbal
Mexico

San Cristóbal de Las 

Casas

Periférico Sur #6, Barrio El 

Santuario

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1656 Hospital San Lucas Mexico Tuxtla Gutiérrez
Carr. Tuxtla Villaflores Km 1.5, 

Coquelequixtan, 29000
+52 961 291 0780

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1657 Hospital Star Medica Chihuahua Mexico Chihuahua
Perif. de la Juventud 6103, 

Saucito
+52 614 432 6600

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1658 Hospital Angeles Ciudad Juarez Mexico Juárez
Av. Campos Eliseos 9371, 

Fracc. Campos Eliseos
+52 656 227 1400

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1659 Star Medica Ciudad Juarez Mexico Juárez
Paseo de La Victoria #4370, 

Colonia Partido Iglesi

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

1660 Centro Hospitalario La Concepción Mexico Saltillo
Blvd. Venustiano Carranza 

4036, Virreyes Residenci

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1661 Hospital Angeles Torreon Mexico Torreón
Paseo del Tecnológico 909, 

Col. Residencial Tecnologico
+52 871 7 29 04 00

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1662 Hospital Puerta de Hierro Colima Mexico Colima
Ignacio Sandoval #1699, 

Jardines de la Villa
+52 312 316 2400

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1663 Hospital Angeles Leon Mexico León
Av. Cerro Gordo 311, Col. 

Lomas del Campestre
+52 477 788 5600

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1664 Hospital San Javier Mexico Guadalajara
Av. Pablo Casals nr 640, Col. 

Prados Providencia
+52 3336690222

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

1665 Hospital Angeles del Carmen Mexico Guadalajara

Calle Tarascos  3432 

FRACCIONAMIENTO 

MONRAZ

+52 3338130042

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1666 AMC SEM S.A./Hospiten Puerto Vallarta Mexico Puerto Vallarta
Blvd. Fco. Medina Ascencio 

#3970, Villas De Las Fl
+52 322 2 26 20 80

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1667 Hospital Medassist Puerto Vallarta Mexico Puerto Vallarta
Manuel M. Diéguez No.360 

Col. E. Zapata
+52 322 223 0656

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1668 Hospital San Javier Marina Mexico Puerto Vallarta

Blvd. Fco. Medina Y Ascencio 

2760, Puerto Vallarta, Zona 

Hotelera Norte

+52 3222261010

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1669
Centro de Atencion Especializada de la 

Mujer
Mexico Zapopan

Blvd.Puerta de Hierro 5150-601 

A, Plaxza Corporati
+52 55 333 640 1080

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

1670 Caja de Medicos Hospital Angeles Lomas Mexico Huixquilucan
Vialidad de la Barranca s/n - 

Col. Valle de las Pa
+52 46 50 28

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1671 Hospital Angeles Lomas Mexico Huixquilucan
Vialidad de la Barranca 22, Col. 

Valle de las Palm
+52 55 5246 5000

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1672 Hospital Angeles Morelia Mexico Morelia
Avenida Montana Monarca Nte 

#331, Desarroyo Montan
+52 443 1477150 

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1673 Star Medica Morelia Mexico Morelia
Virrey De Mendoza #2000, 

Felix Ireta
+52 443 3 22 77 00

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1674 Sanatorio Henri Dunant Mexico Cuernavaca Rio Panuco, 100, Los Volcanes +52 777 3 15 35 04

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

1675 Hospital San Javier Rivera Nayarit Mexico Nayarit
Paseo De Los Cocoteros 55, 

Fraccionamiento Nautico
+52 322 226 81 80

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1676 Hospital Angeles Valle Oriente Mexico Monterrey
Avenida Frida Khalo 180, Valle 

Oriente
+52 81 8368 7777

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1677 Hospital Angeles Puebla Mexico Puebla de Zaragoza Av. Kepler No. 2143 +52 222 303 6600

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1678 Hospital Angeles Queretaro Mexico Querétaro
Calle Bernardino del Razo 21, 

Ensueño
+52 442 192 3000

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1679
Instituto de Corazón de Querétaro - TEC 

100
Mexico Querétaro

Prolongación privada Zargoza 

16B 2do Piso, Centro
+52 442 2162745 

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

1680 Star Medica Queretaro Mexico Querétaro
Bernardo Quintana Arrioja 

4060, San Pablo
+52 442 427 8000

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1681 Hospital Galenia Mexico Cancún

Av. Tulum, Esq. Av. Nizuc, 

Mza. 1, Lte. 1, Smza. 12 - 

CP77505

+52 9988915200

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1682 AMC SEM S.A./Hospiten Cancun Mexico Cancún
Av. Bonampak, Lote 7, MZ 2, 

SM 10
+52 9988813700

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1683 Hospital PlayaMed Cancun Mexico Cancún

8 Avenida Nader, Manzana 1 

No. Lote 13, Col. Superma, 

77500 Benito Juarez, Q. Roo

+529981405258

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1684 CostaMed Mahahual Costa Maya Mexico Chetumal

Avenida Manglar Lote 5 

Manzana 8 Fracc. Nuevo 

Maha, Othon P. Blanco

+1 855 301 4111

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

1685 AMC SEM S.A./Hospiten Riviera Maya Mexico Playa del Carmen Av Balamcanché, Playacar +52 984 8031002

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1686 CostaMed Playa del Carmen Mexico Playa del Carmen
Carretera Federal MZ 285 LT 7 

entre 27 Y 23 - Edif
+52 984 803 7777

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1687 Hospital Playamed Riviera Maya Mexico Playa del Carmen
6 Calle 28 Norte MZA 1 Lote 13 

SM 2
 +52 984 222 8250

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1688 Dr. Martínez Medical Group Mexico Playa del Carmen
Monte Aratz Manzana 01 Lote 

06
+52 984 314 4585

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1689 CostaMed Cozumel Mexico
San Miguel de 

Cozumel

Calle Primera Sur 101 - Adolfo 

López Mateos
+52 987 872 9400 

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

https://www.google.com/search?q=Hospital+Playamed+Riviera+Maya&rlz=1C1GCEU_enMY896MY896&oq=Hospital+Playamed+Riviera+Maya&aqs=chrome..69i57.1086j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8


Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

1690 CostaMed Tulum Mexico Tulum
Av. Tulum Manzana 5 Lote 8 

Esquina, Calle 3, Educa
+52 984 124 0830

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1691 Hospital Lomas San Luis Mexico San Luis Potosí
Av Palmira 600, Villas del 

Pedregal
+52 444 102 5900

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1692
Hospital Angeles Centro Médico San Luis 

Potosí
Mexico San Luis Potosí Calle Antonio Aguilar N° 155 +52 444 8 13 3797

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1693 Hospital Angeles Culiacán Mexico Culiacán

Blvd. Alfonso G. Calderón, 

No.2193 Poniente, Desarrollo 

Urbano Tes Rios

+52 667 758-7700

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1694 Hospital Angeles Villahermosa Mexico Villahermosa

Avenida Prolongación Paseo 

Usumacinta, Col. Tabasco 

2000

+52 993 316 7000

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

1695 Hospital Angeles Tampico Mexico Tampico
Ave. Hidalgo 5503, Col. 

Flamboyanes
+52 833 115-0200

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1696 Hospital Angeles Xalapa Mexico Jalapa Enríquez
Carretera México-Veracruz 

560, Col. Pastoresa

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1697 Star Medica Veracruz Mexico Veracruz
Circuito Nuevo Veracruz 

91726, Exhacienda Buenavis
+52 229 276 2200

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1698 Star Medica Merida Mexico Mérida
Calle 26 No. 199 por 15 y 7, 

Colonia Altabrisa
+52 999 930 2880

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1699 Hospital ABC Observatorio Mexico Ciudad de México Sur 136 116, Las Americas +52 55 5230 8000

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

1700 Hospital ABC Santa Fe Mexico Ciudad de México

Avenida Carlos Graff 

Fernández 154 Cuajimalpa de 

M

+52 5511031600

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1701 Centro Medico Dalinde Mexico Ciudad de México Tuxpan 25, Colonia Roma Sur +52 55  5265 2800

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1702 Hospital Español Mexico Ciudad de México
Ejercito Nacional # 613, 

Granada
+52 555 255 9662

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1703 Hospital Angeles Lindavista Mexico Ciudad de México
Avenida Río Bamba 639, 

Magdalena de las Salinas
+52 55 5754 7000

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1704 Hospital Angeles Mocel Mexico Ciudad de México
Gelati 29, San Miguel 

Chapultepec
+52 55 5278 2300

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

1705 Hospital Angeles Mexico Mexico Ciudad de México Agrarismo 208, Escandon +52 55 5516 9900

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1706 Hospital Angeles Roma Mexico Ciudad de México Queretaro # 58, Roma Norte +52 55 5265 3000

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1707 Hospital Angeles Santa Monica Mexico Ciudad de México Temistocles # 210, Polanco +52 55 5531 3120

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1708 Hospital Angeles Metropolitano Mexico Ciudad de México Tlacotalpan N° 59 +52 55 5265-1800

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1709 Hospital Angeles Acoxpa Mexico Mexico

Calzada Acoxpa 430, 

Exhacienda de Coapa, 

Delegacion Tlalpan

+52 55 5015 3600

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

1710 Hospital Angeles Clinica Londres Mexico Mexico
Durango # 50, Col. Roma, 

Desarrollo Urbano Tres Rios
+52 55 5229 8400

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1711 Medica Sur Tlalpan Mexico Tlalpan
Puente de Piedra, 150 - Col. 

Toriello Guerra, Tlal
+52 5554247255

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1712 St Joseph Mercy Hospital Michigan Ann Arbor P.O. Box 776499, Chicago, IL +1 734 712 3700

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1713 Medical Center Pediatrics Michigan Bingham Farms
31600 Telegraph Rd Ste 100, 

Bingham Farms, MI
+1 248 642 5437

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1714 Oakwood Hospital Michigan Dearborn
Dept 214101 PO Box 67000, 

Detroit, MI
+1 313 593 7000

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

1715 St. John Hospital & Medical Center Michigan Detroit 22101 Moross Road +1 313 343 4000

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1716 Park Family Practice Michigan Novi
26850 Providence Pkwy Ste 

370, Novi MI
+1 248 465 4160

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1717 St. Joseph Mercy Oakland Michigan Pontiac Dept CH 10479, Palantine, IL +1 248 858 3000

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1718
Ascension Crittenton Hospital Medical 

Center
Michigan Rochester

7295 Reliable Parkway, 

Chicago, IL
+1 248 652 5000

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1719 Synergy Health PC Michigan West Bloomfield
3 33200 W 14 Mile Rd, Ste 

150, West Bloomfield MI 
+1 248 956 0536

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

1720 Genesis Hospital and Pharmacy Micronesia Kolonia
PO Box 1002 Nett Municipality, 

Nett Circle Island Road
+6913203381

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1721 Abbott Northwestern Hospital Minnesota Minneapolis 800 E 28th Street +1 612 863 4000

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1722 Mayo Clinic Rochester Minnesota Rochester
200 First Street SW, 

Rochester, MN
+1 507 284 2511

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1723 CentraCare - St. Cloud Hospital Minnesota Saint Cloud
1406 6th Avenue North, Saint 

Cloud, MN
+1 320 251 2700

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1724 United Hospital Minnesota Saint Paul 333 Smith Avenue North +1 651 241 8000

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

1725 Medpark International Hospital Moldova Chişinău ul. Andrei Doga 24 Street +37322400040

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1726
Centre Hospitalier Princesse Grace de 

Monaco
Monaco Monaco Avenue Pasteur +377 979 89000

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1727 Centre Cardiothoracique de Monaco Monaco Monaco 11 bis Avenue d'Ostende +377 92 16 80 00

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1728 Songdo Hospital Ulaanbaatar Mongolia Ulaanbaatar

Building 67 unit 1, 4th Khoroo, 

Sukhbaatar Distric, 

Ulaanbaatar

+976 9977 0439

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1729 United Family Intermed Hospital Mongolia Ulaanbaatar
Chinggis Avenue 41, Khan-Uul 

District 15, Uildver
+976 99055533

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

1730 Roundup Memorial Healthcare Montana Roundup
1202 3rd Street West, 

Roundup
+1 406 323 2301

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1731 Billings Clinic Hospital Montana Billings
8 2800 10th Avenue North, 

Billings, MT 59101-0703
+1 406 657 4000

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1732 JZU Opsta Bolnica Bar Montenegro Bar Podgrad bb +382 30 342 333 155

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1733 Milmedika Budva Montenegro Budva 6 Jadranski Put +382 33 452 187

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1734 milmedika Niksic Montenegro Nikšić Vuka Micunovica 53 +382 40 213 740

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

1735 Klinički Centar Podgorica Montenegro Podgorica Ljubljanska 1 +382 20 412 412

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1736 milmedika Podgorica Montenegro Podgorica Voj. Masa Durovica +382 20 220 190

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1737 Hospital Risan Montenegro Risan Vaso Cukovic +382 32 371 099

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1738 Mansa Medica Montenegro Tivat Dalmatinske 4 +382 32 674 397

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1739 Clinique Dar Salam Morocco Casablanca 728 Boulevard Modibo Keita +212522851414

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

1740 Clinique Al Massira Casablanca Morocco Casablanca 5 Rue Ahmed El Mokri +212522394041

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1741 Clinique Badr Morocco Casablanca
35 Rue Imam El Alloussi, 

Quartier Racine
+212522492380

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1742 Clinique Al Maghreb Morocco Casablanca 70 Rue Kadi Iass, Marif +212522990990

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1743 Clinique des Specialites Ryad Morocco Fès 2 Rue Benzakour, Atlas +212535960000

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1744 Polyclinique du Souss Morocco Agadir 7 Avenue Abderrahim Bouabid +212528224040

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

1745 Clinique Argana Morocco Agadir Rue de la Foire +212528846000

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1746 Clinique Multidisciplinaire Al Massira Morocco Agadir Rue 29 Avenue Ferrier +212528843238

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1747 Polyclinique du Sud Marrakech Morocco Marrakech 2 Rue De Yougoslavie, Gueliz +212524447999

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1748 Polyclinique la Koutoubia Morocco Marrakech Rue de Paris, Hivernage +212524438585

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1749 Clinique Chifa Tasnime SARL Morocco Marrakech 4.Rue Ibn Toumerte, Guelliz +212524433006

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

1750 Clinique Internationale de Marrakech Morocco Marrakech
Route de l'aéroport Avenue 

Guemassa, Bad Ighli
+212524369595

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1751 Polyclinique Zerhoune SCP Morocco Meknès
22 Esplanade du Docteur 

Giguet
+212535520262

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1752 Clinique Ibn Rochd Morocco Meknès
Boulevard Bir Anzarane, Route 

D'El Hajeb
+212535515262

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1753 Polyclinique Internationale Médical 3D Morocco Agadir Abbou
Les Galleries Al Inbiäat, 

Immeuble No.2, Hassan II
+212528845565

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1754 Clinique Chifa Ouarzazate Morocco Ouarzazat
Boulevard My Rachid, 1st 

Etage du Supermarche Dades
+212524885276

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

1755 Clinique du Rif Morocco Nador Avenue Sakia el Hamra +212536600203

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1756 Clinique Agdal Morocco Rabat
6 Place Talha, Avenue Idn 

Sina, Quartier de I'Agdal
+212537770100

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1757 Hospital Sheikh Zayed Morocco Rabat
Avenue Allal Al Fassis, Madinat 

Al Irfane, Hay Riad
+212537686868

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1758 Clinique Bennis Morocco Tangier Route de Tetouan +212539340747

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1759 Maputo Private Hospital Mozambique Maputo
Rua do Rio Inhamiara, 

Sommerschield
+258843030967

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

1760 Avicena Clinic Mozambique Beira
326 Avenida Poder Popular 

Chaimite
+25823327990

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1761 AMI Tete Mozambique Tete +258843010999

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1762 Centro Medico Embondeiro Mozambique Tete
Avenida Martires do 

Colonialismo, Chingodzi
+258821641927

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1763 Centro Medico Santa Victoria (CMSV) Mozambique Tete
Rua 3 de Fevereiro, Bairro 

Josina Machel
+258820466062

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1764 Clidis - Clinica de Diagnostico e Saude Mozambique Pemba

Avenida Eduardo Mondlane, 

Predio Eduardo Mondlane, 

Piso 1 e 2

+258822792878

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

1765 Pun Hlaing Siloam International Hospital Myanmar Mandalay

No.97, 73 Street (between 

31&32 St.), Chan Aye Tharzan 

Township

+9513684323

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1766 Nyein Hospital Myanmar Mandalay No.333, 82nd Street +9524065460

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1767 City Hospital Mandalay Myanmar Mandalay
Theikpan Street, Bet: 65th and 

66th,
+95977917522

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1768 Dr Maung Maung Gyi Myanmar Mandalay
No.191, 63rd Street, between 

24th and 25th Streets
+95 9 2001457

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1769
Asia Pacific Centre for Medical and 

Dental Care
Myanmar Yangon

98 (A), Kaba Aye Pagoda 

Road, Bahan Township
+95 1 553783

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

1770 Asia Royal Cardiac & Medical Care Myanmar Yangon
No.14, Baho Street, 

Sanchaung Township
+951538055

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1771 Aryu International Hospital Myanmar Yangon
No.400, Kyaik Ka San Road, 

Tanwe Tsp
+9519376200

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1772 Samitivej International Clinic 8 Mile Myanmar Yangon
No.9E/2, Kabar Aye Pagoda 

Road, Ward No.7
+959960307347

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1773
Kembangan Radiant Medical & Aesthetic 

Centre
Myanmar Yangon

365/367, Bo Aung Kyaw Street 

(Upper Block), IHBC Kyauktada 

Township

+951392484

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1774
Victoria Hospital (Witoriya General 

Hospital)
Myanmar Yangon

No.68, Tawwin Street, 9 Mile, 

Mayangone Township
+951966141

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

1775 Yangon International Clinic Myanmar Yangon

c/o Summit Park View Hotal, 

No.350, Ahlone Road, Dragon 

Township

+95195010510

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1776 Bumrungrad Clinic Yangon Myanmar Yangon
77, Piyadaungzu, Yeikthar 

Street, Dragon Township
+9512302422

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1777 Pun Hlaing Clinic Downtown Yangon Myanmar Yangon
No.238/240, Bogyoke Aug San 

Road, Botahtaung Township
+951243010

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1778 Pun Hlaing Siloam Hospital Yangon Myanmar Yangon

Pun Hlaing Golf Estate 

Avenue, Pun Hlaing Golf 

Estate Avenue, Hlaing Taryar 

Township

+9513684323

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1779 Windhoek Medi-Clinic Namibia Windhoek Heliodoor Street, Eros +264614331000

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

1780
Katholisches Krankenhaus / Roman 

Catholic Hospital
Namibia Windhoek Karl Werner List Street 92 +264612702004

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1781 Lady Pohamba Private Hospital Namibia Windhoek

Erf 1421, Franke Frederick 

Street and Ombika Street, 

Kleine Kuppe

+264833359000

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1782 Mediclinic Swakopmund Namibia Swakopmund
Franziska van Neel Street, 

Tamariska
+264 64 412 200

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1783 Welwitschia Hospital Namibia Walvis Bay Dr Putch Harris Drive, Hermes +26464218911

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1784 Mediclinic Otjiwarongo Namibia Otjiwarongo Sonn Street +26467303734

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

1785 Children's Hospital Medical Center Nebraska Omaha
8200 Dodge Street, Omaha, 

NE

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1786 Manuka Street Hospital Nelson Whangamoa 36 Manuka Street, Nelson +6435488566

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1787 Nepal International Clinic (NIC) Nepal Kathmandu Lal Durbar Marg +977 1 412 842

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1788 CIWEC Hospital Pvt. Ltd. (Kathmandu) Nepal Kathmandu
Lazimpath, near British 

Embassy
+97714424111

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1789 Norvic International Hospital Nepal Kathmandu
Maternity Hospital Road, 

P.O.Box 141216, Taphathali
+977 1 425 8554

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

1790 Vayodha Hospitals Pvt. Ltd Nepal Kathmandu Balkhu Chowk, P.O.Box 992 +977 1 428 1666

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1791
International Medicare & Assistance 

Center (IMAC)
Nepal Pokhara

35  Pragati Marg, Baidam-6, 

Lakeside
+97761463271

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1792 CIWEC Hosptial Pvt. Ltd (Pokhara) Nepal Pokhara
Meera Hotel Lane, Mansarovar 

Path, Lakeside
+97761538595

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1793 St. Maarten Medical Center Netherland Philipsburg
Welgelegen Road 30, Cay Hill, 

St. Maarten
+1 721 543 1111

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1794 Expat Medical Centre Amstelveen Netherland Amstelveen
Gondel 1, Inside Color 

Business Center
+31 20 4275011 

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

1795 International Health Centre The Hague Netherland The Hague Jan Van Nassaustraat 125 +31 70 306 5141

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1796 VU medisch centrum (VUMC) Netherland Amsterdam De Boelelaan 1117 +31 20 444 1273

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1797 HMC Westeinde Netherland The Hague Lijnbaan 32 +31 70 330 2000

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1798 Expat Medical Centre Amsterdam Netherland Amsterdam Bloemgracht 112 +31 20 4275011

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1799 Port Health Centre Netherland Rotterdam Willemsplein 571 +31 10 2 411 100

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

1800 Ikazia Ziekenhuis Rotterdam Netherland Rotterdam
Montessoriweg 1, 3083 AN 

Rotterdam
+31 10 297 5000

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1801 St. Maarten Medical Center
Netherlands 

Antilles
Philipsburg

Welgelegen Road 30, Cay Hill, 

St. Maarten
+1 721 543 1111

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1802 Boulder City Hospital Nevada Boulder City
901 Adams Boulevard, Boulder 

City NV
+1 702 293 4111

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1803 University Medical Center Nevada Las Vegas
1800 West Charleston 

Boulevard
+1 702 383 2000

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1804
CHT Gaston Bourret (Medipole de 

Koutio)
New Caledonia Dumbéa

110 Boulevard Joseph 

Wanytan
+687208000

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

1805 Clinique Kuindo-Magnin New Caledonia Nouville
5 Rue Contre-Amiral Joseph du 

Bouzet, Nouville, Noumea
+687420000

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1806 Dr Ismail Taleb New Caledonia Nouméa
356 rue Armand Ohlen, 

Quatrieme kilometre
+687446092

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1807 Memorial Hospital New Hampshire
New 

Hampshire
Conway

0 3073 White Mountain 

Highway North, North Conway, 

NH

+1 603 356 5461

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1808
AHS Hospital Corp - Morristown Medical 

Center
New Jersey Morristown PO Box 10219, Newark, NJ +1 973 971 5000

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1809
Hackensack Meridian Health - Jersey 

Shore
New Jersey Neptune City 6 1945 Route 33, Neptune, NJ +1 732 776 4380

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

1810 AHS Hosp Corp CMC New Jersey Pompton Plains PO Box 28800, New York, NY +1 973 831 5000

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1811 Hackensack Meridian Health - Riverview New Jersey Red Bank
0 1 Riverview Plaza, Red Bank, 

NJ
+1 732 741 2700

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1812
AHS Hosp Corp - Overlook Medical 

Center
New Jersey Summit 99 Beauvoir Avenue +1 908 522 2000

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1813 Albury Wodonga Private Hospital
New South 

Wales
Albury

1125 Pemberton Street, West 

Albury
+61260411411

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1814 Albury Base Hospital
New South 

Wales
Albury 201 Borella Road +61260584444

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

1815 OPSM Balgowlah
New South 

Wales
Balgowlah 197-215 Condamine Street +61299495023

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1816 Bay Centre Medical - Byron Bay
New South 

Wales
Byron Bay 6 Lawson Street +61266856206

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1817 Bay Centre Medical - Suffolk Park
New South 

Wales
Byron Bay 1 Bryce Street, Suffolk Park +61266853647

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1818 Sydney Orthopaedic
New South 

Wales
Chatswood

Level 1, The Gallery, 445 

Victoria Ave.
+61294153822

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1819 Coffs Harbour Health Campus
New South 

Wales
Coffs Harbour

345 Pacific Highway, Coffs 

Harbour
+61266567000

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

1820 Dr Patrick Lan
New South 

Wales
Crows Nest Suite 304, 272 Pacific Highway +61299554913

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1821
Dr Timothy R Steel (Neurosurgeon & 

Spine Surgeon)

New South 

Wales
Darlinghurst

Suite 712, level 7, 438 Victoria 

Street, Darlinghurst
+61283826754

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1822 Lake Macquarie Private Hospital
New South 

Wales
Gateshead 3 Sydney Street +61249433122

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1823 Dr P M Katelaris (Urologist)
New South 

Wales
Hornsby 51 Palmerston Road +61294777904

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1824 Lindfield Medical Practice
New South 

Wales
Lindfield 4/345  Pacific Highway +61294161348

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

1825
WISE Clinic - Walk in Specialist 

Emergency Clinic

New South 

Wales
Macquarie Park

33-39 Talavera Road, Macquire 

Park
+61292167676

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1826 Mortdale Heritage Medical Centre
New South 

Wales
Mortdale 23A Morts Road, Mortdale +61295795733

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1827 Avenue Road Medical Practice
New South 

Wales
Mosman 90 Avenue Road +61299682222

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1828 The Mosman Practice
New South 

Wales
Mosman 393 Military Rd +61299691633

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1829 Newcastle King Street Group Practice
New South 

Wales
Newcastle 133 King Street +61249295691

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

1830 Myhealth Medical Newington Pty Ltd
New South 

Wales
Newington 3/8 Avenue of the Americas +61296482224

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1831 John Hunter Hospital
New South 

Wales
New Lambton Heights

Lookout Road, New Lambton 

Heights
+61249213000

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1832 Macquarie University Hospital
New South 

Wales
North Ryde 3 Technology Place +61298123000

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1833 The Mater Hospital North Sydney
New South 

Wales
North Sydney

25 Rocklands Road, North 

Sydney
+61299007300

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1834
North Sydney Orthopaedic & Sports 

Medicine Centre

New South 

Wales
North Sydney

Suite 2, Mater Clinic, 25, 

Rocklands Road
+61 294375999

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

1835 NSN Consult Pty Ltd
New South 

Wales
Parramatta

798 Merrylands Road, 

Greystances
+61402692905

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1836 MC Family Medical Practice Pty Ltd
New South 

Wales
Pennant Hills

378-382 Pennant Hills Road, 

Suite 5
+61298752626

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1837 Brindabella Family Practice
New South 

Wales
Queanbeyan 2/80 Morisset Street +61262996990

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1838 Dr Charles Teo (Neurosurgeon)
New South 

Wales
Randwick

Suite 3, Level 7, Prince of 

Wales Private Hospital
+61296504940

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1839 Prince of Wales Hospital - Public Hospital
New South 

Wales
Randwick Barker Street +61293822222

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

1840 OPSM Rhodes
New South 

Wales
Rhodes 1 Rider Blvd +61297435616

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1841 Rose Bay Pharmacy
New South 

Wales
Rose Bay 787 New South Head Road +61293714735

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1842 Dr William Sears (Neuro Surgeon)
New South 

Wales
Roseville 5 Lord Street +61294962020

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1843 Royal North Shore Hospital
New South 

Wales
St Leonards 1 Reserve Road, St. Leonards +61299267111

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1844 North Shore Private Hospital
New South 

Wales
St Leonards

Westbourne Street, St. 

Leonards, Locked Bag 1008, 

Crows Nest Delivery Centrem, 

NSW 2

+61284253000

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

1845
North Shore Radiology & Nuclear 

Medicine

New South 

Wales
St Leonards Westbourne St +61294681900

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1846 North Shore Cardiac Centre
New South 

Wales
St Leonards

Suite 11 Level 3 North Shore 

Private Hospital West
+61294608722

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1847 St Vincent's Clinic
New South 

Wales
Sydney

438 Victoria Street, 

Darlinghurst
+61283826222

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1848 Town Hall Clinic
New South 

Wales
Sydney Level 4, 50 York Street +61292994661

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1849 Benchmark Medical
New South 

Wales
Sydney 2 Martin Place, Level 2 +61282225900

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

1850
O'Connel St Medical Centre (Efogi Pty 

Ltd)

New South 

Wales
Sydney 12 O'Connel St +61292411577

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1851 Sydney Hospital and Sydney Eye Hospital
New South 

Wales
Sydney 8 Macquarie Street +61293827111

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1852 Royal Prince Alfred Specialists
New South 

Wales
Sydney

Specialist Consulting Room, 

Locked Bag 21 P.O.
+61295158945

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1853 Royal Prince Alfred Hospital
New South 

Wales
Sydney

50 Missenden Road, 

Camperdown, Locked Bag 21, 

P.O. Camperdown NSW

+61295156111

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1854 St Vincent's Hospital Sydney
New South 

Wales
Sydney

390 Victoria Street, 

Darlinghurst
+61283821111

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

1855 Sydney Children's Hospital
New South 

Wales
Sydney High Street, Ranwick +61293821111

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1856 Prince of Wales Private Hospital
New South 

Wales
Sydney Barker Street, Ranwick +61296504000

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1857 Hyde Park Medical Centre
New South 

Wales
Sydney

175 Liverpool Street, Ground 

Floor, Shop 1
+61292831234

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1858 OPSM Macquarie St
New South 

Wales
Sydney 183 Macquarie St +61292680404

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1859 Dr David Hale (Orthopaedic Surgeon)
New South 

Wales
Wahroonga

San Clinic, Suite 601A, 185, 

Fox Valley Road
+61294738686

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

1860 Dr Jeffrey Chaitow (Paediatrician)
New South 

Wales
Wahroonga Suite 6 176 Fox Valley Road +61294873611

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1861 Sydney Adventist Hospital
New South 

Wales
Wahroonga 185 Fox Valley Road +61294879111

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1862 Wahroonga Family Medical Practise
New South 

Wales
Wahroonga

Suite 10, 1Floor,  2 Redleaf 

Ave
+61294890291

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1863
Dr. Stuart G. Kirkham (Orthopaedic 

Surgeon)

New South 

Wales
Wahroonga Suite 508/185 Fox Valley Road +61294738585

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1864 Westmead Hospital
New South 

Wales
Westmead Darcy Road, Westmead +61288905555

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

1865 The Children's Hospital at Westmead
New South 

Wales
Westmead

Hawkesbury Rd & Hainsworth 

St
+61298450000

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1866 Westmead Private Hospital
New South 

Wales
Westmead Darcy Road +61288379000

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1867 Wollongong Medical Centre
New South 

Wales
Wollongong 239-241 Crown Street +61242542600

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1868 Dr Matthew Sherlock
New South 

Wales
Wollstonecraft

Suite2 - 3 Gillies Street, Mater 

Clinic
+61284038022

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1869 Auburn Community Hospital New York Auburn
7 17 Lansing Street, Auburn, 

NY
+1 315 255 7011

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

1870 NYU Langone Hospitals - Brooklyn New York Brooklyn 150 55th St, Brooklyn, NY

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1871 Little Falls Hospital* New York Little Falls
140 Burwell Street, Little Falls, 

NY
+1 315 823 1000

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1872 Northern Westchester Hospital New York Mt Kisco
400 East Main Street, Mt Kisco, 

NY
+1 914 666 1701

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1873 Montefiore St Luke's Cornwall Hospital New York Newburgh
3 70 DuBois Street, Newburgh 

NY
+1 845 568 2001

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1874 Mount Sinai St Luke's Roosevelt Hospital New York New York 1111 Amsterdam Avenue +1 212 523 4000

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

1875 Mount Sinai Beth Israel New York New York 10 Nathan D Perlman Place

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1876 Mount Sinai Medical Center New York New York 1 Gustave Levy Place

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1877 NYU Langone Hospitals - East Side* New York New York 550 1st Ave, New York, NY

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1878 Pediatric Associates of NYC, PC New York New York
317 East 34th Street, New 

York, NY 1
+1 212 725 6300

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1879 Scarsdale Medical Group New York Scarsdale
259 Heathcote Rd, Scarsdale 

NY
+1 914 723 8100

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

1880 Hospital Metropolitano Vivian Pellas Nicaragua Managua
Km 9 3/4  carretetera Masaya 

250 oeste
+505 2255 6900

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1881 Clinica Amocsa Nicaragua León
Esquina de los Bancos 175 vrs. 

al Este
+505 2311 5557

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1882 Clinique Gamkalley Niger Gamkalé Route de lac Corniche +22720732033

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1883 Nisa Premier Hospital Nigeria Abuja 15-17 Alez Ekwueme Way +2347034179894

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1884 Nigerian Turkish Nizamiye Hospital Nigeria Abuja
Cadastral Zone, Plot 113, 

Sector S, Life Camp
+23492915173

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

1885 Cedarcrest Hospitals Ltd Nigeria Abuja
2 Sam Mbakwe Street, Gudu 

District
+2348090941693

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1886 Abuja Clinics Nigeria Abuja
22 Amazon Street, Plot 1261, 

Minister's Hill
+2348037040867

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1887 Diff Hospital Nigeria Abuja
5 No 6 Udi Hills Close, Aso 

Drive, Maitama
+23492908426

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1888 Lily Hospital Ltd. Nigeria Warri 6 Brisibe Street +2347051092079

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1889 Lagoon Hospital Apapa Nigeria Apapa 8 Marine Road +2348191442246

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

1890 Lagoon Clinics Ikeja Nigeria Ikeja
91 Adeniyi Jones Avenue, 

Ogba
+23416313810

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1891 Lagoon Hospital Ikeja Nigeria Lagos
97/101 Obafemi Awolowo 

Avenue
+2348191442429

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1892 Lagos Island, Saint Nicholas Hospital Nigeria Lagos
57 Campbell Street, Lagos 

Island
+2348022908484

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1893 Lagoon Clinics Victoria Island Nigeria Lagos 11A Idejo Street +2347029175550

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1894
Victoria Island, Saint Nicholas Clinics 

(SNH)
Nigeria Lagos

7b Etim Inyang Crescent, 

Victoria Island
+2348084632038

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

1895 Vedic Lifecare Nigeria Lagos
Block no 105, Plot 6, Olabanji 

Street, Lekki Phase 1
+2347085787754

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1896
Lagos, The Reddington Multispecialist 

Hospital
Nigeria Lagos

12 Idowu Martins Street, 

Victoria Island
+23412715341

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1897 Meridian Hospitals Nigeria Port Harcourt 21 Igbokwe Street, Phalga +2348082826030

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1898 Belau National Hospital Niue Koror
PO Box 6027, One Hospital 

Road
+6804882552

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1899 Mission Hospitals Inc North Carolina Asheville PO Box 751177, Charlotte, NC +1 828 213 1111

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

1900 Wakemed Health & Hospitals North Carolina Cary PO Box 751847, Charlotte, NC +1 919 350 8000

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1901 The Moses H Cone Memorial Hospital North Carolina Greensboro PO Box 405633, Atlanta, GA +1 336 832 7000

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1902 Moses Cone Health System North Carolina Greensboro PO Box 405541, Atlanta, GA

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1903 Margaret R Pardee Memorial Hospital North Carolina Hendersonville P.O. Box 63314, Charlotte, NC +1 828 969 1000

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1904 Rex Hospital Inc North Carolina Raleigh PO Box 60655, Charlotte, NC +1 919 784 3100

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

1905 WakeMed Raleigh Campus North Carolina Raleigh 3000 New Bern Avenue +1 919 350 8000

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1906 Unity Medical Center North Dakota Grafton
164 West 13th Street, Grafton, 

ND
+1 701 352 1620

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1907 Central Clinic Pty Ltd
Northern 

Territory
Alice Springs

76 Todd Street, Colcag Plaza, 

P.O.Box 719
+61889521088

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1908 Alice Springs Hospital
Northern 

Territory
Alice Springs 6 Gap Road +61889517777

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1909 Bath Street Family Medical Centre
Northern 

Territory
Alice Springs 69 Bath Street, Alice Springs +61889522000

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

1910 Dr Jones & Partners Medical Imaging
Northern 

Territory
Alice Springs

Alice Springs Hospital, Gap 

Road, Alice Springs
+61889517870

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1911 Mall Medical Centre
Northern 

Territory
Alice Springs 1 / 73 Hartley Street +61889522744

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1912 Arafura Medical Clinics Casuarina
Northern 

Territory
Casuarina

Shop 23a Casuarina Shopping 

Village, 54, Bradshaw Terrace
+61889456911

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1913 Darwin Private Hospital
Northern 

Territory
Darwin

Rocklands Drive, Tiwi, P.O.Box 

42571, Casuarina NT 0811
+61889206011

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1914 Territory Medical Mitchell
Northern 

Territory
Darwin

55-59 Mitchell Street, P.O.Box 

1558, Nightcliff
+61889484333

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

1915 Tristar Medical Group - Palmerston
Northern 

Territory
Darwin

T60, 10 Temple Terrace, 

Palmerston
+61879997561

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1916 Territory Medical Bayside
Northern 

Territory
Fannie Bay

9 Keith Lane, P.O.Box 1558, 

Nightcliff
+61889484333

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1917 Arafura Madical Clinic Humpty Doo
Northern 

Territory
Humpty Doo

28 Fred's Pass Road, Humpty 

Doo Shopping Village
+61889884888

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1918 Jabiru Community Health Centre
Northern 

Territory
Jabiru

14 Flinders Street, P.O.Box 

221
+61889792018

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1919 Chiropractic Health Centre Katherine
Northern 

Territory
Katherine

Pandanus, Shop 6, 25 First 

Street, P.O.Box 467
+61889711711

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

1920 Gorge Health Clinic
Northern 

Territory
Katherine

36 First Street, P.O.Box 1796, 

Katherine NT 0851
+61889636200

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1921 Katherine Hospital
Northern 

Territory
Katherine Lot 1939 Gorge Rd, Katherine +61889739211

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1922 Territory Medical Nightcliff
Northern 

Territory
Nightcliff

159 Dick Ward Drive, Nightcliff, 

P.O.Box 1558
+61889484333

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1923 Royal Darwin Hospital
Northern 

Territory
Tiwi

105 Rocklands Drive, Tiwi, 

P.O.Box 41326, Casuarina NT 

0811

+61889228888

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1924 Yulara Health Centre
Northern 

Territory
Yulara Lot 233 Yulara Drive +61889562286

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

1925 Oslo Universitetssykehus Rikshospitalet Norway Oslo

Sognsvannsveien 20, 0372 

Oslo

Kirkeveien 166, 0450 Oslo

P. O. Box 4950 Nydalen, N-

0424 Oslo

+47 915 02770

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1926 Helse Stavanger HF Norway Stavanger
Gerd Ragna Bloch Thorsens 

gate 8
+47 51 51 805 2

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1927 Badr Al Samaa- Al Khoud Oman Al Khawḑ P. C. 121 +968 24480865

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1928 NMC Specialty Hospital Ghoubra Oman Ghubrah 133 Al Ghubrah Street +968 2450 4000

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1929 Badr Al Samaa Oman Ruwī P.C. 112 +968 24799760

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

tel:+96824504000


Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

1930 Badr Al Samaa -Falaj Al Qabai Oman Falaj al Qabā'il P. C. 322 +968 26754131

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1931 Badr Al Samaa-Sohar Oman Şuḩār P.C. 321 +968 26846660

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1932 Badr Al Samaa Nizwa Oman Nizwá P.C. 611 +968 25447776

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1933 Badr Al Samaa Sur Oman Şūr P.C. 411, 23, Sur, Umman +968 25546112

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1934 Badr Al Samaa Hospital - Salalah Oman Şalālah
211 Salalah - Sultanate of 

Oman, As Salam Street
+968 23291830

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

1935 Burjeel Hospital Muscat Oman Muscat Al Khuwair +968 24399777

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1936 NMC Specialty Hospital Ruwi Oman Muscat
4203 Way, Bait Al Falaj Street, 

Ruwi
+968 2481 1706

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1937 NMC Medical Centre Seeb Oman Muscat
PC 121, Wadi Al Lawami Al 

Seeb
+968 2460 0026

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1938 NMC Royal Medical Centre Oman Muscat
Suite 54, 5th Floor, Super 

Plaza, Azaiba
+968 24594532

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1939 NMC Specialty Hospital Al Hail Oman Muscat Al Hail North +968 24269222

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

1940 Apollo Medical Centre Oman Muscat Al - Hasmriya +968 24787766

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1941 Burjeel Medical Center Oman Muscat
Al Azaiba North, Building 

No.136 - 144, Way No.27
+968 22085252

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1942 Dunedin Hospital Otago Dunedin 201 Great King Street +6434740999

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1943
Dunedin Urgent Doctors & Accident 

Centre
Otago Dunedin 18 Filleul Street +6434792900

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1944 Lakes District Hospital - Queenstown Otago Queenstown 20 Douglas Street, Frankton +6434410015

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

1945 Shifa International Hospitals Ltd. Pakistan Islamabad
Sector H-8/4, Pitras Bukhari 

Road
+92518463824

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1946 Memorial Christian Hospital Pakistan Siālkot Paris Road +92 52  432 2658

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1947 Sheikh Zayed Hospital Pakistan Lahore Canal Bank, New Muslim Town +92 42 5865 731

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1948 Aga Khan University Hospital Pakistan Karāchi Stadium Road +922134862478

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1949 Belau National Hospital Palau Koror
PO Box 6027, One Hospital 

Road
+6804882552

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

1950 Hospital Chiriqui S.A. Panama David Av 3ra y Calle Central + 507 774 0128

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1951 Hospital Nacional Panama Panama City
Avenida Cuba / between Street 

38 and 39
+507 207 8100

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1952 Pacifica Salud Panama Panama City
Boulevard Punta Pacífica y Vía 

Punta Darién
+507 204 8000

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1953 Lae International Hospital LIH
Papua New 

Guinea
Lae

Section17, Lot 7 Marsina 

Street, ACT
+6754727133

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1954
Lae Wellness Medical Clinic & Diagnostic 

Center

Papua New 

Guinea
Lae

Cnr Huon and 7th Street, Lot 

49, Section 2
+6754 727 777

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

1955 Pacific International Hospital (PIH)
Papua New 

Guinea
Port Moresby

Sec 105, Lot 2, Taurama Road, 

3 Mile, P.O.Box 6103, Boroko 

NCD

+67579988000

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1956 Ela Medical Centre
Papua New 

Guinea
Port Moresby

Cnr of Lawes Road & LeHunte 

Road, P.O.Box 863
+6753200585

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1957
Centro Medico La Costa/ Sanatorio San 

Roque
Paraguay Asunción Avda. Artigas 1500 +595 21 217 1000

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1958 University Orthopedic Center Pennsylvania State College 101 Regent Court

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1959 Clínica San Pablo Arequipa Peru Cerro Colorado
Av. Metropolitana, esquina con 

Calle 7. 
+51 54 410100

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

1960 Clinica Arequipa Peru Arequipa
Esquina Puente Grau  - Av 

Bolognesi s/n Casilla 13
+51 54 599 000

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1961 Clinica Peruano Suiza Peru Cusco
Urb Quispicanchis, Av. Peru K-

3 Marcavalle
+51 84 242114

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1962 Clinica San Jose Peru Cusco Av Los Incas 1408 Wanchaq +51 84 253295

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1963 Clinica Mac Salud Peru Cusco Av. la Cultura Nro 1410 +51 84582060

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1964 O2 Medical Network Peru Cusco 7 Calle Bellavista, 15 +51 84 221 213

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

1965 Clinica Sanchez Ferrer, SA Peru Trujillo
Calle Los Laureles, 436, Urb. 

California - Distrit
+51 44 601 050

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1966 Hospital Clinico Provida S.A.C. Peru Chiclayo Calle Juan Cuglievan 168
+51 74 612150/ 

612151

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1967 Clinica Inca Peru Miraflores Avenida 28 de Julio 1331 +51 1 6106666

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1968
Clinica el Golf- Sistemas de 

Administracion Hospit
Peru San Isidro

Avenida Aurelio Miro Quesada 

1030, Distrito de San Isidro
+51 1 6355000

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1969 Clinica Delgado Peru Miraflores
Av. Angamos Oeste, cuadra 4. 

Esquina con la calle
+51 1 3777000

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

1970 Clínica Belén Peru Piura
2 Calle San Cristóbal # 267, 

Urbanización El Chipe
+51 73 626 100

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1971 Centro Clinico Talara Peru Talara
Av. Bolognesi 163-167 Urb. 

Barrio Particular
+51 73 749 100

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1972 Clinica Prosalud Peru Puno
Jiron Jose Carlos Mariategui 

253 - BellaVista
+51 51 36 77 59

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1973 Clinica San Borja- La Esperanza del Peru Peru Lima
Av. Guardia Civil 337, Distrito 

San Borja
+51 1 6355000

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1974 Clinica Anglo Americana Peru Lima
Av. Alfredo Salazar 350, 3ra. 

Cuadra  San Isidro
+511 616 8900

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

1975 Clínica Ricardo Palma Peru Lima
Av Javier Prado Este, 1066 

San Isidro
+511224 2224

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1976 Makati Medical Center Philipines Manila
No. 2 Amorsolo Street, Legaspi 

Village, Makati City
+6328888999

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1977 Asian Hospital and Medical Center Philipines Manila
2205 Civic Drive,  Filinvest  

Corporate City
+6327719000

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1978 Manila Doctors Hospital Philipines Manila 667 United Nations Avenue +6325580888

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1979 St. Luke's Medical Center - Quezon City Philipines Manila
279E, Rodriguez Sr. Boulevard, 

Quezon City
+6327897700

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

1980 Cardinal Santos Medical Centre Philipines Manila
10, Wilson Street, Greenhills 

West, San Juan
+63287270001

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1981 The Medical City - Manila Philipines Manila
Ortigas Avenue, Pasig City, 

Metro
+63289881000

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1982 Aster Medical and Diagnostic Clinic Philipines Manila
St. Francis Square, Dona Julia 

Vargas, Mandaluyong City
+639188827837

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1983 Philippines Heart Center Philipines Manila East Avenue, Quezon City +63 2 925 2401

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1984 Cebu Doctor's University Hospital Philipines Cebu City Osmena Boulevard +63322555555

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

1985 Chong Hua Hospital Philipines Cebu City
Don Mariano Cui Street, 

Fuente Osmena
+63 32 255 8000

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1986 Butuan Doctors Hospital Philipines Butuan
J.C: Aquino Avenue,  Zamora 

Street, Agusan Del Norte
+63 85 342 8047

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1987 St. Luke's Medical Center - Global City Philipines Tanque
Rizal Drive Corner 5th Avenue 

& 32nd Avenue
+6327897700

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1988
Metropolitan Doctors Medical Clinic-

Boracay
Philipines Borocay Ambulong, Boracay Island +63362886357

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1989 Szpital Medicover Poland Warsaw Al. Rzeczypospolitej 5 +48 22 857 20 38

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

1990 Individual Medical Care at Damian Center Poland Warsaw Walbrzynska 46 +48 22 566 22 71

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1991 Carolina Medical Center Warszawa Poland Warsaw ul. Pory 78 +48 22 355 82 00

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1992 Centrum Medicover Wołoska Poland Warsaw ul. Wołoska 22 +48 500 900 500

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1993 Centrum Medicover Wroclaw Globis Poland Wrocław Powstańców Śląskich 7a +48 22 566 22 22

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1994
Centrum Medicover Wroclaw 

Strzegomska
Poland Wrocław Strzegomska 36 +48 22 566 22 22

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

1995 Centrum Medicover Bydgoszcz Poland Bydgoszcz Powstańców Wielkopolskich 26 +48 22 566 22 22

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1996 Centrum Medicover Lodz Pilsudskiego Poland Łódź Marszałka Piłsudskiego 3 +48 22 566 22 22

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1997 Centrum Medicover Lodz Pomorska Poland Łódź Pomorska 106 +48 22 566 22 22

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1998 Centrum Medicover Lublin Poland Lublin Konrada Wallenroda 4c +48 22 566 22 22

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1999 Centrum Medicover Krakow Podgorska Poland Kraków Podgórska 36 +48 22 566 22 22

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

2000 Centrum Medicover Krakow Ruczaj Poland Kraków Bobrzyńskiego 37 +48 22 566 22 22

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2001 Centrum Medicover Bialystok Poland Białystok Waszyngtona 30 +48 22 566 22 22

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2002 Centrum Medicover Grunwaldzka Gdańsk Poland Gdańsk Aleja Grunwaldska 472A +48 22 566 22 22

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2003 Centrum Medicover Gdynia Sea Towers Poland Gdynia Hryniewickiego 6/4 +48 22 566 22 22

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2004 Centrum Medicover Dla Dzieci Gdynia Poland Gdynia Obrońców Wybrzeża 10/14 +48 22 566 22 22

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

2005 Centrum Medicover Bielsko-Biala Poland Bielsko-Biała Karpacka 24 +48 22 566 22 22

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2006 Centrum Medicover Gliwice Poland Gliwice Gruszczyńskiego 2/4 +48 22 566 22 22

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2007
Centrum Medicover Katowice 

Chorzowska
Poland Katowice Chorzowska 50 +48 22 566 22 22

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2008 Centrum Medicover Katowice Graniczna Poland Katowice Graniczna 54 +48 22 566 22 22

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2009 Centrum Mediczne Katowice Bednorza Poland Katowice Ks. Biskupa Bednorza 2a +48 22 566 22 22

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

2010 Centrum Medicover Poznan Malta Poland Poznań Abpa. A. Baraniaka 88 +48 22 566 22 22

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2011
Centrum Medicover Poznan Plac 

Andersa
Poland Poznań Plac Andersa 5 +48 22 566 22 22

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2012 Centrum Medicover Szczecin Poland Szczecin Malczewskiego 26 +48 22 566 22 22

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2013 Cruz Verde- Serv. de Assist. Med.,Lda. Portugal Guimarães Rua Dr. Alfredo Pimenta +351 253 514812

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2014
Centro Hospitalar e Universitario de 

Coimbra, EPE
Portugal Coimbra Praceta Prof. Mota Pinto +351 239 400 400

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

2015 Hospital Lusiadas Albufeira Portugal Albufeira
Largo da Correeira, 

Montechoro
+351 289 59 7350

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2016 Centro Clínico Arcadas Sao  João LDA Portugal Albufeira

Av. dos Descobrimentos, 

Edificio Arcadas de S. Joao - 

Frac. BB 1 Andar

+351 968012024

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2017 Dijk, Dr Jan van Portugal Albufeira
Travessa Sophia de Mello 

Breyner, 27
+351 289 542061

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2018
Hospital Particular do Algarve (Unidade 

Alvor)
Portugal Alvor

Sítio Cruz da Bota, Lote 27, 

Estrada de Alvor
+351 282 420400

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2019 Eliclinica LDA Portugal Faro Largo Pe Cruz,23 + 351289805502

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

2020 Hospital São Gonçalo de Lagos Portugal Lagos
Av. D. Sebastião Almeijeira de 

Cima
+351 282 790 700

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2021 Clinica Particular Vilamoura Portugal Quarteira Rua das Amoreiras, Nº 1 + 351 282 420 400

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2022 Hospital Montepio Rainha Dona Leonor Portugal Caldas da Rainha Rua do Montepio, 9 + 351262837117

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2023 Hospital Cuf Cascais Portugal Cascais Rua Fernão Lopes, 60 Cobre + 351 211 141400

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2024 Hospital CUF Infante Santo Portugal Lisboa Travessa do Castro, 3 +351 213926100

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

2025 Hospital Cuf Descobertas Portugal Lisboa
Rua Mário Botas, Parque das 

Nacoes
+351 21 0025200

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2026 Instituto Cardiovascular de Lisboa Portugal Lisboa
Rua Tomás da Fonseca Torres 

Lisboa F
+351 21 7221390

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2027 Clinica Parque Dos Poetas Portugal Oeiras
Rua Coro Santo Amaro de 

Oeiras, 12
+351 217 104 800

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2028 Hospital Cuf Porto Portugal Porto
Estrada da Circunvalacao 

14341
+ 351 220 039 000

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2029 Clinifatima  Servicios Médicos, S.A. Portugal Fátima
Av. D. José Alves Correia da 

Silva, 286
+ 351249533719

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

2030 Hospital da Luz Funchal Portugal Funchal Rua 5 de Outubro,115 +351 291 700 000

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2031 Clinica da Sé, Lda. Portugal Funchal Rua dos Murças, 42 - 1º e 2º +351 291 207676

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2032 Hospital Particular da Madeira Portugal Funchal Avenida Mário Soares 143 +351 291 003 300

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2033
Centro Hospitalar do Funchal / Hospital 

Dr. Nélio
Portugal Funchal Av. Luis de Camões, 57 +351 291 705600

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2034 Hospital Auxilio Mutuo Puerto Rico San Juan
715 Ponce De Leon Ave, Stop 

37 ½, Hato Rey, PR
+1 787 758 2000

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

2035 Badr Al Samaa Barka Qatar Barkā' P.C.320  +968 26884910

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2036 Doha Clinic Hospital Qatar Doha
New Al Mirqab Street, Fereej Al 

Nasr
+974 44384333

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2037 The Feto Maternal Medical Centre Qatar Doha 380 Al Markhiya Street +974 44756369

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2038 Turkish Hospital Qatar Doha C Ring Road, New Slata +974 4499 2444

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2039 Badr Al Samaa Doha Qatar Doha Abu Hamour Mesaimeer Road, +974 44162525

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

2040 The Wesley Hospital Queensland Auchenflower

451 Coronation Drive, 

Auchenflower, P.O.Box 499, 

Toowong

+61732327000

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2041 The Wesley Emergency Centre Queensland Auchenflower 451 Coronation Drive +61733777333

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2042 Family Practice at Ayr Queensland Ayr 10 Cameron Street +61747833888

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2043 Pindara Emergency Centre Queensland Benowa Allchurch Avenue, Benowa +61755889888

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2044 Pindara Private Hospital Queensland Benowa Allchurch Avenue +61755889888

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

2045 BITS Medical Centre Queensland Boyne Island 1 Hayes Ave, Boyne Island +61749733000

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2046 St Andrew's War Memorial Hospital Queensland Brisbane
457 Wickham Terrace, GPO 

Box 764
+61738344444

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2047 Royal Brisbane and Women's Hospital Queensland Brisbane
Butterfield St & Bowen Bridge 

Rd, Herston
+61736368111

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2048 Indooroopilly Family Practice Queensland Brisbane
Level 1/318 Moggil Road, 

Indooroopilly
+61733781600

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2049 Brisbane City Doctors Queensland Brisbane

289 Queen Street, Manor 

Apartments (Next to Post 

Office)

+61732213366

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

2050
St Andrew's War Memorial Hospital - 

Emergency Cent
Queensland Brisbane

North Street Entrance, GPO 

Box 764, Brisbane Qld
+61738344455

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2051 Myer Centre Doctors - Brisbane City Queensland Brisbane
 91 Queen Street, Shop 103B, 

Level E, The Myer Centre
+61732102111

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2052
Queensland Diagnostic Imaging Holy 

Spirit
Queensland Brisbane 627 Rode Road, Chermside +611800007336

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2053 Aspire Medical Centre Queensland Bundaberg
Cnr Barolin Watson Streets, 

Bundaberg
+61741512255

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2054 Mater Misericordiae Hospital Bundaberg Queensland Bundaberg 313 Bourbong Street +61741539539

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

2055 Cairns Hospital Queensland Cairns
165 The Esplanade, P.O.Box 

902
+61742260000

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2056 Cairns Private Hospital Queensland Cairns 1 Upward Street +61740525200

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2057 Cairns 24 Hour Medical Centre Queensland Cairns
Corner Grafton & Florence Sts, 

P.O.Box 5924
+61740521119

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2058 Capalaba Medical Centre Queensland Capalaba 189 Old Cleveland Rd +61732459600

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2059 Mater Misericordiae Hospital Gladstone Queensland Gladstone 50 Rossella Street +61749713713

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

2060 Gladstone Hospital Queensland Gladstone Park Street +61749763200

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2061 Dr Rob Schreiber Queensland Gladstone
Consulting Suites, 50 Rosella 

St
+61749713746

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2062 Dr Adam Bush Queensland Gladstone
50 Rossella Street (Mater 

Private Practice)
+61749713763

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2063 Dr Anja Szabo Queensland Gladstone
Mater Medical Suites, 50, 

Rosella Street
+61749713795

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2064 Toolooa Family Practice Queensland Gladstone 119 Toolooa Street +61749720188

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

2065 Gladstone Central Medical Queensland Gladstone
577 Dawson Road, Nightowl 

Centre
+61749728689

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2066 Gladstone GP Super Clinic Queensland Gladstone
206 - 216 Philip Street, Kin 

Kora
+61749781999

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2067 Gold Coast University Hospital Queensland Gold Coast 1 Hospital Blvd, Southport 1300744284

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2068 Hervey Bay Hospital Queensland Hervey Bay
Cnr Nissen & Urraween St, 

Hervey Bay
+61743256666

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2069 Wellcare Medical Centre - Kingston Queensland Kingston 497 Kingston Road +61731334483

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

2070 Mater Immediate Medical Service Queensland Mackay 76 Willetts Road +61749655555

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2071 Mater Misericordiae Hospital Mackay Queensland Mackay 76 Willetts Road, P.O.Box 214 +61749655666

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2072 Reydon Street Medical Centre Queensland Mount Gravatt

2 Reydon Street, Upper Mount 

Gravatt, Cnr Newnham Road 

and Reydon Street

+61732168500

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2073
Mount Isa Base Hospital - North West 

Hospital and
Queensland Mount Isa

30/58 Camooweal Street, 

Mornington
+61747444444

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2074 Port Village Medical Centre Queensland Port Douglas 17/11 Macrossan Street +61740995043

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

2075 Rockhampton Hospital Queensland Rockhampton Canning Street, Rockhampton +61749206211

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2076
Mater Misericordiae Hospital 

Rockhampton
Queensland Rockhampton Ward Street, P.O.Box 924 +61749313313

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2077 Hillcrest - Rockhampton Private Hospital Queensland Rockhampton 4 Talford Street +61749321321

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2078 13Sick - After Hours Medical Service Queensland Spring Hill
96 Warren Street96 Warren 

Street, Spring Hill
+61738319999

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2079 Mater Children's Private Hospital Queensland South Brisbane
Raymond Terrace (Salmon 

Building)
+61731638111

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

2080 Mater Mother's Private Hospital Queensland South Brisbane Raymond Terrace +61731631918

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2081 Mater Hospital Brisbane Queensland South Brisbane
Raymond Terrace, South 

Brisbane
+61731638111

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2082
Mater Private Hospital Brisbane -  Mater 

Emergency
Queensland South Brisbane

301 Vulture Street, Raymond 

Terrace
+61731638111

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2083 Queensland Children's Hospital Queensland South Brisbane

501 Stanley Street, South 

Brisbane, P.O.Box 3474, South 

Brisbane

+61730681111

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2084 Dr Ross Foreman Queensland South Brisbane Suite 17, 293, Vulture Street +61738440390

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

2085
Gold Coast Hospital Health Service 

District
Queensland Southport 108 Nerang Street +61755197544

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2086 ICON Cancer Care Southport Queensland Southport
Level 9, 39 White Street, 

Southport, Premion Place
+61756576430

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2087
The International Medical Centre 

Southport
Queensland Southport

Shop B002,/40 Marine Parade , 

Australia Fair Shopping Centre
+61755329914

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2088 Chancellor Park Family Medical Practice Queensland Sunshine Coast
18 University Way, Sippy 

Downs
+61754587800

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2089 The Townsville Hospital Queensland Townsville
100 Angus Smith Drive, 

Douglas
+61744331111

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

2090 Townsville GP Superclinic Queensland Townsville
87 Charters Towers Road, 

Hyde Park
+61747530888

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2091 Northtown Medical Centre Queensland Townsville Shop V, 280, Flinders Street +61747208100

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2092 Taringa 7 Day Medical Practice Queensland Taringa 15 Morrow Street +61738707239

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2093 John Flynn Private Hospital Queensland Tugun 42 Inland Drive, Tugan +61755989000

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2094 Tully Hospital Queensland Tully
17 Bryant Street, Tully, 

P.O.Box 849
+61740684144

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

2095 Icon Cancer Care Chermside Queensland Wavell Heights
Chermside Medical Complex, 

1/956, Gympie Road
+61737374500

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2096 Princess Alexandra Hospital Queensland Woolloongabba
199 Ipswich Road, 

Woolloongabba
+61732402111

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2097 Mater Misericordiae Hospital Yeppoon Queensland Yeppoon 55 Cliff Street +61749394611

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2098
Centre Hospitalier Universitaire/CHU de 

la Reunion
Reunion Saint-Denis

Site Felix Guyon Belle Perre, 

Allee des Topazes
+262262905050

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2099 Centre Hospitalier Ouest Réunion Reunion Saint-Paul
Impasse Plaine Chabrier, 

L’étang
+262262453030

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

2100 Regina Maria Aviatiei Romania Bucharest
Floreasca Park, Pipera Road, 

Section 1
+40 213010770

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2101 Regina Maria Business Park Polyclinic Romania Bucharest
Ploiesti No. 1 A, Corp A, Sector 

1
+40 213010770

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2102 Regina Maria Euroclinic Hospital Romania Bucharest Calea Floreasca 14A, Sector 1 +40 213010770

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2103 Regina Maria Baneasa Romania Bucharest
Str. Ion Ionescu de la Brad 

No.5B, Sector 1
+40 213010770

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2104 Regina Maria Cotroceni Romania Bucharest Sos Cotroceni No.20, Sector 6 +40 213010770

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

2105 Regina Maria Doamna Ghica Romania Bucharest Strada Doamna Ghica No.135 +40 213010770

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2106 Regina Maria Dorobanti Polyclinic Romania Bucharest Calea Dorobanti No.240 +40 213010770

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2107 Regina Maria Enescu Romania Bucharest Str.George Enescu No.12 +40 213010770

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2108 Regina Maria Floreasca Romania Bucharest
Str.Hatman Arbore No. 15-19, 

Sector 1, Flore
+40 213010770

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2109 Regina Maria Lujer Polyclinic Romania Bucharest
Bld.Iuliu Maniu No. 51, District 

6
+40 213010770

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

2110 Regina Maria Opera Polyclinic Romania Bucharest
Str.Costache Negri No.1-5, 

District 5
+40 213010770

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2111 Regina Maria Perla Polyclinic Romania Bucharest
Calea Dorobantilor No. 126 - 

130, Sector 1
+40 213010770

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2112 Regina Maria Pipera Polyclinic Romania Bucharest

Str. Dimitrie Pompeiu No.9-9A, 

Building 1, Ground Floor, 

Sector 2

+40 213010770

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2113 Regina Maria Sema Park Polyclinic Romania Bucharest
Splaiul Independentei No.319, 

District 6
+40 213010770

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2114 Regina Maria Sun Plaza Polyclinic Romania Bucharest
Calea Vacaresti No.391, Sun 

Plaza Mall, 2nd Floor
+40 213010770

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

2115
Regina Maria Universitatii Titu Maiorescu 

Polyclin
Romania Bucharest

Calea Vacaresti No.189, Corp 

M, Sector 4
+40 213010770

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2116 Regina Maria Victoria Romania Bucharest
Str. BuzestiNo 75-77, Floor 3, 

Sector 1
+40 213010770

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2117
Regina Maria Ponderas Academic 

Hospital
Romania Bucharest

Street Nicolae Caramfil 85A, 

Sector 1
+40 213010770

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2118 Regina Maria Baneasa Hospital Romania Bucharest
Dobrogeanu Gherea Str No.85, 

Sector 1
+40 213010770

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2119 Regina Maria Slatina Romania Slatina Str. A.I. Cuza, Bl. FA21, parter +40 213010770

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

2120 Regina Maria Bacau Romania Bacău Calea Romanului No. 39 +40 213010770

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2121 Regina Maria Campus Medical Brasov Romania Braşov Bouleward Iuliu Maniu no.49 +40 213010770

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2122 Valpet Med Medical Clinic Brasov Romania Braşov
40 PARAULUI Street, Building 

s27, Entrance B, Apartment 1
+40268314238

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2123 Regina Maria Cluj Pasteur Polyclinic Romania Cluj-Napoca Str. Louis Pasteur nr. 24/72 +40 213010770

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2124 Regina Maria  Cluj Hospital Romania Cluj-Napoca Dorobantilor Stree No.29 +40 213010770

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

2125 Iowemed Constanta Romania Constanţa Bd.Bratianu I.C 2-4 +40 241587676

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2126 Regina Maria Avamedica Romania Constanţa Bd. Mamaia No 16A - 16B +40 213010770

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2127 Regina Maria Craiova Romania Craiova Str Paltinitis No 1 +40 213010770

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2128 Regina Maria Iasi Campus Medical Romania Iaşi Str. Grigore Ureche No 3 +40 213010770

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2129 Regina Maria Targu Mures Romania Târgu-Mureş Str, Gheorghe Marinesu Nr. 49 +40 213010770

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

2130 Regina Maria Ploiesti Romania Ploieşti
Bulevardul Republicii Nr.6. bloc 

33, parter
+40 213010770

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2131 Regina Maria Timisoara Romania Timişoara
Str. Aristide Demetriade No. 1, 

within Iulius Mall, Floor 1
+40 213010770

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2132 Medici's Clinics Timisoara Romania Timişoara Calea Paciurea 5 +40 356433733

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2133 Intermedcenter American Clinic Russia Moscow
4th Monetchikovskiy Side, 

Street 1/6, Building 3
+74959375757

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2134 GMS Clinic Russia Moscow
1st Nikoloschepovsky Side, 

Street 6, Building 1
+74957815577

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

2135 Perinatal Medical Center Russia Moscow
Sevastopolsky Prospect, 24 

Building 1
+74953318510

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2136 Scandinavian Medical Center, OOO Russia Moscow Str. 2nd Cable, 2, pp. 25, p.37 +74959959205

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2137 NAKFF Clinic Russia Moscow Ugreshskaya st., 2, p. 7 +74952594444

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2138 Lapino Clinical Hospital Russia Moscow 1st Uspenskoe, Lapin, 111

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2139 MDC OLIMP Russia Moscow Str. Udaltsov, d. 77 +74956459111

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

2140 Nasledniki Medical Center Russia Moscow Michurinsky Ave., 7 +74957301700

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2141
NearMedic Walk-In Clinic 

Polezhaevskaya
Russia Moscow

Prospect Marshal Zhukov d.38 

body 1
+74956171171

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2142 On Clinic, Moscow Russia Moscow Color blvd., D.30, Building 2 +74952232222

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2143 MEDSI Children Clinic on Pirogovskaya Russia Moscow Most Pirogovskaya., 7 +4953574321

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2144 MEDSI Clinic in Butovo Russia Moscow
Str. Starokachalovskaya d.3, 

Bldg. 3
+4957800500

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

2145 MEDSI Clinic in Krasnogorsk Russia Moscow
Str. Assumption 5, 

Krasnogorsk
+4957800500

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2146 MEDSI Clinic in Maryino Russia Moscow
Str. Marshal Golovanov, d. 1, k. 

2
+4957800500

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2147 MEDSI Clinic in Stupino Russia Moscow
Str. Andropov d.64; Str. 

Andropov etc. 48/22.; Str
+4957800500

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2148 MEDSI Clinic in Schelkovo Russia Moscow Str. Komsomolskaya, 5 +4957800500

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2149 MEDSI Clinic on Dubininskaya Russia Moscow Str. Dubininskaya, d. 57, p. 8 +4957800500

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

2150 MEDSI Clinic on Leningradskiy prospect Russia Moscow Leningradsky Prospekt, d. 52 +4957800500

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2151 MEDSI Clinic on Prechistenka Russia Moscow Zubovsky Boulevard 22/39 +4957800500

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2152
MEDSI Clinical Hospital in Botkinskiy 

proezd
Russia Moscow Botkinsky 2 th Ave, 5

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2153 Railway Hospital by Semashko Moscow Russia Moscow Stavropol Str. Domovl. 23, +4992669898

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2154 Bud Zdorov Clinic on Suschevskiy Val Russia Moscow Suschevsky Val, 12 +4957828882

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

2155 Medstyle Effect Clinic Russia Moscow
3rd Samotechny per., 2, 

Moscow 127473

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2156 Yusupov Hospital Russia Moscow Nagorny Str. 17/6

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2157
Treatment and Rehabilitation Centre of 

Ministry of Health
Russia Moscow Ivankovskoe Sh. 3 +4957309889

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2158
Domodedovo Town Central Hospital 

(suburban)
Russia Moscow Ul. Pirogova, 9 +4996383204

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2159
Federal Medical Biophysical Center 

named after A.I
Russia Moscow Picturesque st., 46 +4991908623

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

2160 City Clinical Hospital #31 Russia Moscow Ul. Lobachevsky, d. 42 +4994329653

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2161 City Clinical Hospital #64 Russia Moscow ул. Вавилова, д. 61

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2162
Children Clinical Hospital #9 named by 

Speranskiy
Russia Moscow Shmidtovskiy pr-d 29 +4992595867

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2163 City Polyclinic # 220 Russia Moscow Ul. Zamorenova, 27 +4992555404

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2164 OAO Medicina Russia Moscow
2nd Tverskoy, 

Yamskoypereulok 10
+74959950033

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

2165 American Medical Center MEDSI Russia Moscow
Grokholskiy Pereulok, Prospect 

Mira 26-stroenie 6
+74959337700

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2166 Medvedev Clinic Russia Moscow Oktyabrskaya Str., 2 +74956812345

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2167 MRI Center VDNKh Russia Moscow Str. Kasatkina, 3As1 +4997546414

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2168
MEDSI Clinical Diagnostic Center 

Krasnaya Presnya
Russia Moscow

Krasnaya Presnya Street 

Building 16
+4957555875

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2169
MEDSI Clinical Diagnostic Center 

Belorusskaya
Russia Moscow Georgian first., D. 3a +4957480965

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

2170
MEDSI Children Clinic on 

Blagoveschenskiy pereulok
Russia Moscow

Blagoveshchensk lane., 2 / 

16s1
+4953574321

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2171 MEDSI Clinic on Solyanka Russia Moscow Str. Solyanka, 12, p. 1 +4957800500

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2172 MEDSI Clinic in Mitino Russia Moscow Str. Pyatnickoe highway, 37 +4957800500

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2173
MEDSI Clinic on Derbenevskaya 

embankment
Russia Moscow Derbenevskaya nab., 7 +4957800500

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2174 MEDSI Clinic on Polyanka Russia Moscow Str. Malaya Polyanka, d. 7/7, +4957800500

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

2175 MEDSI Clinic on Pavlovo Podvorye Russia Moscow
der. New Releases home. 115, 

pp. 8, Floor 2
+4957800500

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2176 MEDSI Clinical Hospital in Otradnoe Russia Moscow Pyatnickoe highway 6 km. +4957800500

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2177 Railway Hospital Scientific Clinical Center Russia Moscow
Clock St., 20.; Volokolamskoye-

se, d. 84
+4959250202

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2178 Bud Zdorov Clinic on Posledniy Pereulok Russia Moscow Last lane, 28 +4957828882

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2179
Bud Zdorov Clinic Komsomolskiy 

prospect
Russia Moscow Komsomol prospect. 28 +4957828882

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

2180
City Clinical Hospital of A.K. 

Eramishantsev
Russia Moscow Ul. Lenskaya, house 15 +4954711255

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2181
Krasnogorsk Town Hospital # 1 

(suburban)
Russia Moscow Ul. Karbysheva, 4 +4955631400

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2182
Liubertsy Regional Hospital # 2 

(suburban)
Russia Moscow Oktyabrskaya Str. 338 +4955548285

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2183 Davydov Regional Hospital (suburban) Russia Moscow
Davydovo village, Sovetskaya 

street, 22
+4964174189

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2184 City Gynecological Hospital # 5 Russia Moscow 5 th st. Sokolinoy Hills, 14 "A" +4953668111

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

2185 City Clinical Hospital #67 Russia Moscow Ul. Saliam Adilya, 2/44 +4955303397

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2186 City Clinical Hospital #83 Russia Moscow Walnut Boulevard, 28 +4953956189

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2187
Scientific Center for Obstetrics, 

Gynecology and P
Russia Moscow Ul. Academician Oparin, 4 +4594389556

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2188 American Medical Center MEDSI Russia Moscow Mira, 26, p. 6 +74959337700

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2189 Tuberculosis Research Insitute Russia Moscow Yauzskaya Alley, 2 +4997859001

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

2190 Expert Dental Center Russia Saint Petersburg
Kolomyazhsky Ave., Building 

20
+8126502210

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2191
Polyclinic Dept of City Children Hospital 

of Rakhf
Russia Saint Petersburg Suvorovskiy prospect, 4 +78125787575

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2192
Leningradskaya Regional Clinical 

Hospital
Russia Saint Petersburg Lunacharskogo Ave., 45-49 +8125923016

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2193 Sokolov Hospital # 122 Russia Saint Petersburg Prospect of Culture, 4 +8123631122

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2194 Coris Ambulance Russia Saint Petersburg Ul. Чугунная, д. 46 +8123271313

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

2195 SOGAZ Clinic Russia Saint Petersburg
Malaya Koniushennaya street 

8a
+78124068888

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2196 American Medical Clinic Russia Saint Petersburg Moiki embankment 78 +78127402090

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2197 MEDEM International Hospital Russia Saint Petersburg Ul. Marata, 6 +8123363333

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2198 Elizavetinskaya Hospital Russia Saint Petersburg Ul. Vavilovykh, 14 +8125551842

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2199 Allergomed Clinic Russia Saint Petersburg 3 floor, Moscow Ave, 109 +8126033603

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

2200 City clinical hospital # 1 im Pirogova Russia Saint Petersburg Ul. Field 80 +8462078888

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2201 Yasnenskaya Central Regional Hospital Russia Yasnyy Ul.Parkovaya 21 +3536820452

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2202 Barnaul City Hospital #12 Russia Barnaul Ul. Malakhov 53 +3852402450

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2203
Regional Clinical Hospital of Emergency 

Medical Ca
Russia Barnaul Komsomolsky Prospekt, 73 +3852245830

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2204 Medibor Medical Center Russia Zhitomirovka 47, Velika Berdichivska +380412438747

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

2205 Akhtubinsk Regional Hospital Russia Akhtubinsk Saratov, 38 +8514152078

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2206 ORIGO Medical Center Office # 1 Russia Astrakhan' Ul. Lychmanova, 76 +8512631867

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2207 ORIGO Medical Center Office # 2 Russia Astrakhan' Gilyanska Str. 42 +8512514052

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2208 Medsanchast NUZ Russia Astrakhan' Kubanskaya Street, Building 5 +8512336235

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2209 New Polyclinic Astrakhan Russia Astrakhan' Ul. Kirov, 39 +8512525231

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

2210 Belgorod City Hospital # 2 Russia Belgorod Ul. Gubkina, 46. +74722559161

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2211 Ekaterinburg city clinical hospital no1 Russia Ekazhevo Soni Morozovoy street, 203 +7 343 254 74 23

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2212 Asha Central Regional Hospital Russia Asha Ul. Nekrasov 19

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2213 Lotos Medical Center Hospital Russia Chelyabinsk Ul. Labor, 187-B +3512200003

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2214 Lotos Medical Center Polyclinic # 2 Russia Chelyabinsk
Ul. 250th Anniversary of 

Chelyabinsk, 73
+3512200003

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

2215 Lotos Medical Center Polyclinic # 3 Russia Chelyabinsk Ul. 40 years of Victory, 33 +3512200003

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2216 Chelyabinsk City clinical hospital # 9 Russia Chelyabinsk Ul. Electric 5-th, 5 +3512515906

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2217 Lotos Medical Center Polyclinic # 1 Russia Chelyabinsk Lenin Ave., 17 +3512200003

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2218 Lotos Medical Center Esthetic Surgery Russia Chelyabinsk Ul. Commune, 137 +3512200003

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2219
Chelyabinsk Children City Clinical 

Hospital
Russia Chelyabinsk Ul. Friendship, 2 +3517221570

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

2220
Clinical Hospital named after 

M.E.Zhadkevich
Russia Moskva Mozhaiskoe shosse, 14 +74954405462

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2221 Botkin Hospital Russia Moskva 2nd Botkinskiy proezd, 5

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2222 Zelenogorsk Clinical Hospital 42 Russia Zelenogorsk Ul. Komsomolskaya 23 G +3916991412

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2223 Center of Molecular Diagnostic Angarsk Russia Angarsk 85th quarter, building 38/2 +3955561312

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2224 Elite Medical Center Russia Irkutsk Ul. The Baikal 120 +3952280628

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

2225 Irkutsk Regional Hospital Russia Irkutsk Yubileyny M / r, 100 +3952407892

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2226 Edkar Med Clinic Dental Clinic Alpha Russia Kaliningrad

b-r Lyuby Shevtsovoy, 43, 

Konigsberg, 

Kaliningradskayaoblast

+4012680878

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2227
MedExpert Network Clinics Branch Office 

Ivannikova
Russia Kaliningrad ul. Podpolkovnika Ivannikova, 8 +74012567722

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2228
MedExpert Network Clinics Branch Office 

Orthopedic
Russia Kaliningrad Sovetskiy prospect, 14-16 +74012992033

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2229
MedExpert Network Clinics Branch Office 

Sovetsk (s
Russia Kaliningrad ul. Turgenev, 3d +74016136077

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

2230
MedExpert Network Clinics Branch Office 

Kosmichesk
Russia Kaliningrad Ul. Kosmicheskaya 29 +74012519103

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2231
MedExpert Network Clinics Branch Office 

Selma
Russia Kaliningrad

12 Lefort Franz Boulevard, 

Selma Mikrorayon, Gorod 

Kaliningrad

+74012791616

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2232
MedExpert Network Clinics Branch Office 

Leonova
Russia Kaliningrad 8 Leonova +74012567711

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2233
MedExpert Network Clinics Branch Office 

Internatsi
Russia Kaliningrad Ul. International, 64 +74012567766

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2234
Severo-Zapadnyi Center Dokazatelnoy 

Mediciny Balti
Russia Kaliningrad ul.  Gogol, 11, Baltiysk +84012560361

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

2235 Bystrinskaya District Hospital Russia Esso Ul. Nagornaya 3 +4154221131

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2236 Your Doctor Medical Clinic Russia Kemerovo Nikolai Ostrovsky , 27 +73842368862

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2237 Center of Medical Commissions Russia
Komsomol'sk-na-

Amure

pr. Pervostroiteley 18, 

Komsomolsk-on-Amur
+74217342342

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2238 Diagnost Medical Center Russia Gelendzhik Ul. Sadovaya, 17 +8614133891

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2239 Sensitiv Laboratory Clinic Russia Yeysk Ul. Lenina, 73 +8613238869

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

2240 Zimamed Medical Clinic Russia Yeysk Sverdlov St., 103 +8613223355

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2241 Ilyinskaya Hospital Russia Glukhovo
ул. Рублевское предместье, 

д.2, корп.2
+7 495 645 33 77

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2242 Dzerzhinsk Emergency Care Hospital Russia Dzerzhinsk Ul. Pirogova, 8 +8313210663

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2243 Privolzhsky Regional Medical Center Russia Nizhniy Novgorod
Nizhnevolzhskaya 

embankment, 2
+7 831 42 88 188

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2244 Avicenna Hospital Russia Novosibirsk Kransy prospect, 35 +7 343 344 27 67

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

2245 Medsanchast 168 Russia Novosibirsk Arbuzova street, 67 +7 343 212 06 06

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2246 Railway Clinical Hospital Novosibirsk Russia Novosibirsk Vladimirovskiy spusk, 2a +7 383 229 2000

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2247
Euromed Multiprofile Medical Center 

Omsk
Russia Omsk Syezdovskaya street, 29 k. 3 ++7 381 233 14 00

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2248 Doctor SASH Russia Omsk bulatova street, 100 +7 381 224 45 35

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2249 Omsk Regional Clinical Hospital Russia Omsk Berezovaya street, 3 +7 381 223 26 74

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

2250 Medgard Russia Samara Gagarina street, 20B +7 846 260 76 76

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2251 First Samara Private Clinic Russia Samara Yarmarochnaya street, 16 +7 846 242 07 13

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2252 Railway Clinical Hospital Russia Samara Agibalova, 12 +7 846 303 23 63

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2253 Aldan Central Regional Hospital Russia Aldan Ul. Komarova, 27 +4114532882

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2254
Polyclinic for Medical Examinations, 

Yakutsk
Russia Yakutsk Ul. Kirova, 21 +9644169382

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

2255
Rupublic Hospital #2 Yakutsk_Center of 

Emergency M
Russia Yakutsk

Ul. P. Alekseeva, house 83, 

page A
+4112432170

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2256 Clinical Medical Center Chita Russia Chita Ul. Kokhansky, 6 +3022368782

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2257
Terra-Vita Clinic (ex-Zdorovie Clinic 

Kazan)
Russia Kazan' Ul.Underground 17 +78432630441

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2258 AVA Clinic Russia Kazan' Profsoyuznaya ul., 19/15 +78432001065

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2259 Family Medicine Clinic Russia Kazan' pr. Khusaina Yamasheva, 48Б +78432111011

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

2260 RTS Clinic / Favourite Doctor Russia Kazan' ul. Butlerova Str. 20 +78432386538

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2261
Bud Zdorov Medical Center Holding, 

Kazan
Russia Kazan' ul.  Narimanov, 65 +78435671111

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2262 Your Doctor Medical Clinic Russia Yuzhno-Sakhalinsk Ul. Gorky, 3b +4242720066

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2263 Yuzhno-Sakhalinsk Railway Hospital Russia Yuzhno-Sakhalinsk Ul. Ukrainian, 10 +4242719257

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2264 Central Hospital Syzran Russia Syzran' Syzran, Komarova str, 1 +7 8464354963

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

2265
Regional Clinical Hospital of city 

Smolensk
Russia Smolensk Prospekt Gagarina, 27 +74812555514

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2266 SOFIA Medical Center Branch Office # 2 Russia Cheboksary Ul. Sverchkova, 15, Corp. +8352430192

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2267
Bud Zdorov Medical Center Holding, 

Kamensk-Uralski
Russia Kamensk-Ural'skiy

Bazhova Str., 3, Kamensk-

Uralsky
+73439371050

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2268 UGMK Zdorovie Russia Yekaterinburg Shienkmana street, 112 +7 343 344 27 67

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2269 Doctor plus Russia Yekaterinburg Kuybysheva street, 10 +7 343 212 06 06

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

2270 Central city clinical hospital # 6 Russia Yekaterinburg Ul. Seraphim by Deryabin, 34 +3432406507

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2271
Doctor Plus Medical Center Branch Office 

# 2
Russia Yekaterinburg Ul. Kuznetsova, 7 +3432120606

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2272
Ekaterinburg Regional Clinical Hospital # 

1
Russia Yekaterinburg Ul. Volgogradskaya, 185 +3433511640

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2273
Ekaterinburg City Clinical Hospital # 1 of 

Oktyabs
Russia Yekaterinburg Ul. Sonya Morozova 203 +3432547423

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2274
Doctor Plus Medical Center Branch Office 

# 1 (Chil
Russia Yekaterinburg Ul. Kuznetsova, 21 +3432120606

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

2275
Doctor Plus Medical Center Branch Office 

# 3
Russia Yekaterinburg Ul. Sheinkman St., 90 +3432120606

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2276
Doctor Plus Medical Center Branch Office 

# 4
Russia Yekaterinburg Ul. Kuibyshev, 10 +3432120606

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2277
Doctor Plus Medical Center Branch Office 

# 5
Russia Yekaterinburg Ul. Krasnolesya, 129 +3432120606

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2278
UGMK Zdorovie European Medical 

Center
Russia Yekaterinburg Ul. Sheynkman St., 113 +3432830808

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2279 Alfa Health Center Ekaterinburg Russia Yekaterinburg Ul. Maxim Gorkogo, 17

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

2280 Republican Clinical Hospital #1, Izhevsk Russia Izhevsk Votkinskoe shosse, 57 +3412463270

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2281 Izhevsk City Polyclinic # 1 Russia Izhevsk Borodina street, 7 +3412787126

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2282
Adult Polyclinic of Dmitrovgrad Clinical 

Hospital
Russia Dimitrovgrad Lenin Ave., 25 +8423532503

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2283
Adult Polyclinic of Dmitrovgrad Clinical 

Hospital
Russia Dimitrovgrad Ul. Ulyanovskaya, 72 +8423564183

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2284 Dmitrovgrad Clinical Hospital # 172 Russia Dimitrovgrad Lenin Avenue, 30b +8423565956

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

2285
Adult Polyclinic of Dmitrovgrad Clinical 

Hospital
Russia Dimitrovgrad Etc. Avtostroiteley Ave., 59 +8423551346

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2286
Dmitrovgrad Clinical Hospital # 172 

Branch # 2
Russia Dimitrovgrad Ul. Tatiana Potapova, 171 8423527458

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2287
Zabota i Zdorovie, medical center Branch 

Office #
Russia Cherepovets Pervomayskaya 62a +8202284498

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2288
Severstal Medsanchast-Hospital Branch 

Office # 2 (
Russia Cherepovets Mira Street, 30 +8202533505

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2289
Severstal Medsanchast-Hospital Branch 

Office # 3 (
Russia Cherepovets Parkovaya street, 42 +8202251632

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

2290
Severstal Medsanchast-Hospital Branch 

Office # 4 (
Russia Cherepovets K. Belova Street, 38 +8202269911

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2291
Zabota i Zdorovie, medical center Branch 

Office #
Russia Cherepovets Pervomayskaya 52a +8202261862

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2292
Severstal Medsanchast-Hospital Branch 

Office # 1
Russia Cherepovets Ul. Metallurgov, 18 +8202536216

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2293 Mir Private Clinic Russia Voronezh Molodogvardeytsev street, 8 +4732391239

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2294 Voronezh Regional Diagnostic Center Russia Voronezh Pl. Lenina, 5a +4732553636

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

2295 EMPO Clinic Russia Volgograd Kalinin Street, 13, 7 floor +8442933751

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2296 MEDSI Clinic Volgograd Russia Volgograd Pr. Lenina, d.92 +8442239287

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2297 Vologda Clinical Hospital Russia Vologda Ul. Therapeutic, 17 +8172717521

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2298 MEDSI in Nizhniy Novgorod Russia Nizhnyanskiy
Bolshaya Pecherskaya street, 

39
+7 831 441 82 05

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2299 Persona Clinic ltd. Russia Nizhnyanskiy Pecherskaya street, 26 +7 831 416 20 80

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

2300 Yaroslavl Railway Hospital Branch # 1 Russia Yaroslavl' Suzdal highway, 21 +4852427050

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2301 Alfa Health Center Yaroslavl Russia Yaroslavl' Ul. Sovetskaya etc. 78 A +4852282901

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2302 Yaroslavl Railway Hospital Branch # 2 Russia Yaroslavl' Chekhov Str. 34 +4852642642

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2303 Yaroslavl Clinical Hospital #9 Russia Yaroslavl' Tutaevskoe shosse, 31 +4852552185

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2304 Clinical Hospital SMP by N. V. Soloviev Russia Yaroslavl' Ul. Country garden, 11 +4852732718

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

2305 King Faisal Hospital Rwanda Kigali KG 544 Street +250252588888

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2306 Jamestown General Hospital Saint Helena Jamestown Constitution Hill, STHN 1ZZ +29022500

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2307 Tapion Hospital Saint Lucia Castries
Tapion Road, P.O. Box 1780, 

Tapion, Castries
+1 758 459 2000

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2308
Tupua Tamasese Meaole II National 

Hospital
Samoa Motootua Ififi Street +68566600

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2309 Malietoa Tanumafili II Hospital Samoa Tuasivi Tuasivi, Savaii +68553511

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

2310
L'Ospedale di Stato della Repubblica di 

San Marino
San Marino Borgo Maggiore

Via Vittorio Scialoja, 20, 

Cailungo
+378054999411

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2311 Hospital Ayres de Menezes
Sao Tome & 

Principe
São Tomé +2392221222

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2312 Kingdom Hospital Saudi Arabia Riyadh 11671 Riyadh +966 112751111

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2313 Twareat Medical Center Saudi Arabia Al Khubar
Alfanar Mall, Al Rawabi, King 

Faisal Road 1st street
+966 138587000

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2314 Clinique de la Madeleine Senegal Dakar 18 Avenue des Diambars +221338899470

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

2315 SOS Medecin Senegal Senegal Dakar
Baie de Soumbedioune, Rue 

61, Gueule Tapee
+221338891515

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2316 Plateau Médical - Dr. Majdi Kaouk Senegal Dakar 144 Rue Joseph Gomis +221338234679

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2317 BEL MEDIC General Hospital Serbia Belgrade
87 Koste Jovanovića St., 

Belgrade, Serbia
+381 11 309 10 50

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2318 Bel Medic Dom Zdravlja Serbia Belgrade Palmira Toljatija 1 +381 11 309-1000

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2319 Dom Zdravlja Dr. Ristic Serbia Belgrade
6 Narodnih Heroja 38, Novi 

Beograd
+381 11 2693 287

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

2320 Dom Zdravlja Medigroup Kalenić Serbia Belgrade Makenzijeva 57

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2321 MEDIGROUP General Hospital Serbia Beograd Milutina Milankovića br.3 +381 11 40 40 100

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2322 Atlas Hospital Serbia Beograd Osmana Đikića 3 +381 11 785 88 88

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2323 Millenium Hospital Serbia Priština
Magjistralja Prishtinë-Shkup 

Preoc, 
+381 44 936 720

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2324 Spitali Amerikan of Pristina Serbia Priština Rruga shkupi nr.25 +383 38 221 661

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

2325 Victoria Hospital Ministry of Health Seychelles Victoria Mont Fleuri, Mahe +2484388000 

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2326
Euromedical Family Clinic/Sunshine 

House branch
Seychelles Victoria

Sunshine House, Providence 

Cable and Wireless Building
+2484324999

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2327
Euromedical Family Clinic, Eden Island 

Branch
Seychelles Victoria Eden Plaza, Eden Island +2484324999

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2328
Choithram Memorial Hospital, Choithram 

Foundation
Sierra Leone Freetown Hill Station, 5, Rawdon Street +23276888880

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2329 AMI Sierra Leone (AMISL) Sierra Leone Freetown
11A Bass Street 3, King 

Harman Road, Brookfields
+23299500800

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

2330 Gleneagles Hospital Singapura Napier Road
6A, Napier Road, Singapore 

258500
(+65) 6735 5000

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2331 Farrer Park Hospital Singapura
Farrer Park Station 

Road

No.1, #02-01 Connexion, Farrer 

Park Station Road, 217562
(+65) 63631818

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2332 Parkway East Hospital Singapura Joo Chiat PI
321 Joo Chiat Pl, Singapore 

427990
(+65) 6377 3737

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2333 Mount Elizabeth Novena Hospital Singapura Irrawaddy Rd
38 Irrawaddy Rd, Singapore 

329563
(+65) 6898 6898

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2334 Mount Elizabeth Orchard Hospital Singapura Orchard
3 Mount Elizabeth, Singapore 

228510
(+65) 6250 0000

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

2335 Raffles Hospital Singapura North Bridges Road
585 North Bridge Road 

Singapore 188770
(+65) 63111111

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2336 Thomson Medical Centre Singapura Thomson Road
339 Thomson Road, Singapore 

307677

(+65) 62502222 

/92476998 /69338691

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2337 Nemocnica Ružinov Slovakia Bratislava Ružinovská 6 +421 2 48234 111

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2338
Nemocnica akademika Ladislava Dérera 

Kramáre
Slovakia Bratislava Limbová 5, Kramare +421 2 5954 1111

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2339 Nemocnica Sv. Cyrila a Metoda Petržalka Slovakia Bratislava Antolská 11, Petrzalka +421 2 6867 3302

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

2340 Nemocnica Staré Mesto Slovakia Bratislava Mickiewiczova 13 +421 2 57290 111

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2341 Nova Med Poliklinika Slovakia Banská Bystrica Bernoláková 10 +421 484 399 130

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2342 Nemocnica s poliklinikou Poprad Slovakia Poprad Banícka 803/28 +421 52 7125 111

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2343
Liptovská Nemocnica s poliklinikou 

Litovský Mikulá
Slovakia Liptovský Mikuláš Palúčanská 25 +421 44 5563 100

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2344 Arbormea Medical Slovenia Ljubljana Savska Cesta 10 +386 1 280 3270

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

2345 Island Medical Care Centre
Solomon 

Island
Honiara

4 Panatina Plaza, Prince High 

Way, Honiara, Solomon 

Islands, PO Box 1452

+67738185

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2346 Edna Adan Hospital Somalia Harganta Enow
M. H. D. H Gaariye Road, 

Somaliland
+2522525017

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2347 Keysaney Hospital Somalia Mogadishu Keysaney +2521210243

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2348 TMH Medical Services, LLC Somalia Mogadishu
Marina Gate Med Ctr, DFS 

Camp

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2349 Hargeisa International Hospital Somalia Mogadishu Airport Road, Hargeisa +25263569040

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

2350 Puntland Hospital Somalia Ufeyn Boosasoo +25290795360

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2351 Mediclinic Hoogland South Africa Bethlehem De Leeuw Street, Bethlehem +27583072000

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2352 Life Rosepark Hospital South Africa Bloemfontein
57 Gustav Cresent, Fichardt 

Park
+27515055111

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2353 Mediclinic Bloemfontein South Africa Bloemfontein
Corner Kellner & Parfitt, 

Westdene
+27514046666

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2354 Netcare Pelonomi Private Hospital South Africa Bloemfontein 121 Dr Blecher Road, Heidedal +27514071500

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

2355 Life Pasteur Hospital South Africa Bloemfontein 54 Pasteur Drive, Hospital Park +27515226601

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2356 Netcare Kroon Hospital South Africa Kroonstad Noord Road +27562151881

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2357 Netcare Universitas Private Hospital South Africa Universitas 1 Logeman Street, Bloemfon +27515063500

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2358 Netcare Vaalpark Hospital South Africa Vaalpark 40 Karas Street +27169719000

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2359 Mediclinic Welkom South Africa Welkom Meulen Street, Welkom Central +27579165555

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

2360 Welkom Medical Centre South Africa Welkom 5 Lategan Street, St. Helena +27573522114

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2361 Netcare Akasia Clinic South Africa Akasia
Cnr Heinrich Ave and Brits Rd, 

Karen Park
+27125221000

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2362 Netcare Union Hospital South Africa Alberton 47 Clinton Road, New Redruth +27117242000

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2363 Netcare Clinton Hospital South Africa Alberton 62 Clinton Road, New Redruth +27117242300

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2364 Life Dalview Hospital South Africa Alberton 11 Hendrik Potgieter Road +27117470747

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

2365 Life Brackenview Hospital South Africa Alberton
22 De Waal Street, 

Brackensdown, 

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2366 Life Bedford Gardens Hospital South Africa Bedfordview
7 Leicester Road, Bedford 

Gardens
+27116778500

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2367 Netcare Optiklin Eye Hospital South Africa Benoni
104 Klein Street, Lakefield Ext 

21
+27113061620

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2368 Life Glynnwood Hospital South Africa Benoni 33-35 Harrison Street +27117415000

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2369 Netcare Linmed Hospital South Africa Benoni 5 Hull Road, Rynfield +27117486200

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

2370 Life Glynnview South Africa Benoni 129 – 131 Howard Avenue +27117415460

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2371 Netcare Sunward Park Hospital South Africa Boksburg

Corner Kingfisher Avenue, 

Aquarius Road & Bert Lac, 

Sunward Park

+27118971600

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2372 Life Brooklyn Surgical Centre South Africa Brooklyn
Corner Jan Shoba & Olivier 

Street, 154, Oliver Street
+27124330860

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2373 Dr Bloch & Partners Inc. South Africa Bryanston
Sandton Medi-Clinic, Cnr Main 

Road & Peter Place
+27117066166

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2374
Drs du Buisson, Kramer, Swart, Bouwer 

Inc. Ampath
South Africa Centurion

Highveld Tecnho Park, 166, 

Witch Hazel Avenue
+27126781000

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

2375 Smile Care Dental Studio South Africa Centurion Shop 342B +27126638810

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2376 Mediclinic Midstream South Africa Centurion
Cnr of Midstream Dr & 

Midstream Hill Boulevard
+27126529000

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2377 Lenmed Head Office South Africa Constantiapark

2nd Floor, Bulding 9, 

Constantia Office Park, Corner 

14th Avenue and Hendrik 

Potgieter Street

+27870870642

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2378 Life Flora Clinic South Africa Florida
William Nicol Street, Florida 

Park
+27114707777

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2379 Life Fourways Hospital South Africa Four Ways
Corner Cedar Rd and Cedar 

Avenue West
+27118751000

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

2380 Intercare Fourways South Africa Four Ways
Cnr of Fourways Boulevard and 

Short Street, Witkoppen
+27117456700

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2381 Van Rensburg and Partners Fourways South Africa Four Ways
Cnr Cedar Road and Cedar 

Road West, Witkoppen
+27118751016

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2382 Life Suikerbosrand Hospital South Africa Heidelberg
Corner H F Verwoerd, Mare 

and Begeman Streets
+27163429200

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2383 Life Healthcare Ltd Head Office South Africa Inanda
Oxford Manor, 21, Chaplin 

Road, Illovo
+27112199000

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2384 Netcare Rosebank Hospital South Africa Johannesburg 14 Sturdee Avenue, Rosebank +27113280500

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

2385 Netcare Garden City Clinic South Africa Johannesburg 35 Bartlett Road, Mayfair West +27114955000

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2386 Netcare Linksfield Park Hospital South Africa Johannesburg
24 12th Avenue, Linksfield 

West
+27116473400

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2387 Netcare Rehabilitation Hospital South Africa Johannesburg
Bunting Rd & Canary Street, 

Auckland Park
+27114891111

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2388 Netcare Sunninghill Hospital Limited South Africa Johannesburg
Corner Nanyuki and 

Wittkoppen Roads, Sunninghill
+27118061500

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2389 Netcare Milpark Hospital South Africa Johannesburg 9 Guild Road, Parktown West +27114805600

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

2390 Netcare Mulbarton Hospital South Africa Johannesburg 25 True North Road, Mulbarto +27116824300

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2391 Netcare Linkwood Hospital South Africa Johannesburg
24 12th Avenue, Linksfield 

West
+27116473400

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2392 Netcare 911 Headoffice South Africa Johannesburg
490B Smuts Drive, Corner 

Oracle Close, Waterfall
+27102098911

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2393 Netcare Garden City Hospital South Africa Johannesburg 35, Bartlett Road +27114955000

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2394 Ahmed Kathrada Private Hospital South Africa Johannesburg K43 Highway, Lenasia Ext. 8 +27870870642

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

2395 ER Consulting Inc - Drs Holt and Partners South Africa Johannesburg Bryanston, 23 Hobart Square +278613747687

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2396 Life New Kensington Clinic South Africa Kensington 23 Roberts Avenue +27115384700

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2397 Netcare Krugersdorp Hospital South Africa Krugersdorp 9 Burger Street +27119510200

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2398 Netcare Protea Day Hospital South Africa Krugersdorp
Cnr Luipaard and Paardekraal 

Drive
+27116607224

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2399 Netcare Protea Day Clinic South Africa Krugersdorp
Cnr Luipaard & Paardekraal 

Drive
+27116607224

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

2400 Netcare Unitas Hospital South Africa Lyttelton Clifton Avenue +27126778000

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2401 Netcare Unitas Stork's Nest South Africa Lyttelton Clifton Avenue +27126778000

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2402 Mediclinic Legae South Africa Mabopane
8560 Unit M, Lucas Mangope 

Highway
+27127978000

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2403 Life Carstenhof Clinic South Africa Midrand 21 Dane Road +27116555500

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2404 Netcare Waterfall City Hospital South Africa Midrand
Cnr Magwa Cresent & Mac 

Mac Avenue
+27113046600

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

2405 Mediclinic Morningside South Africa Morningside
Cnr Rivonia & Hill Roads, 

Sandton
+27112825000

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2406 Life Sandton Surgical Centre South Africa Morningside 200 Rivonia Road +27118831400

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2407 Netcare Park Lane Hospital South Africa Parktown Cnr Junction Ave and Parklane +27114804000

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2408 Life Brenthurst Clinic South Africa Parktown 4 Park Lane +27116479000

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2409 Netcare Rosewood Day Hospital South Africa Parktown
Nedbank Gardens, 33, Bath 

Avenue, Rosebank
+27117885365

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

2410 Life Roseacres Clinic South Africa Primrose
Cnr Castor and St. Joseph 

Street, Symhurst
+27118427500

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2411 Netcare Olivedale Hospital South Africa Randburg
Cnr President Fouch and 

Windsor Way
+27117772000

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2412 Lancet Laboratories South Africa Richmond
Ground Floor, Corner Menton 

and Stanley Road
+27113580800

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2413 Netcare Moot Hospital South Africa Rietfontein 572 18th Avenue, Pretoria +27123308200

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2414 Life Robinson Private Hospital South Africa Randfontein Hospital Road +27117966500

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

2415 Life Esidimeni - Rand West Care Center South Africa Randfontein 28 Maugham Road +27116933615

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2416 Life Esidimeni - Randfontein Care Centre South Africa Randfontein South 28 Maugham Road +27116933615

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2417 Netcare Constantia Day Hospital South Africa Roodepoort
374 Ontedekkers Road, Florida 

Park
+27114721478

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2418 Life Wilgeheuwel Hospital South Africa Roodepoort
Amplifier Road, Radiokop 

Ext.13
+27117966500

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2419 Life Poortview South Africa Roodepoort 18 Malcolm Road, Poortview +27100030930

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

2420 Morningside Emergency Unit South Africa Sandton
Cnr Rivonia and Hill road, 

Morningside
+27126441178

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2421 Mediclinic Sandton South Africa Sandton
Cnr Main Road and Peter 

Place
+27117092000

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2422 Netcare Head Office South Africa Sandton Corner West Street +27113010000

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2423 Life Springs Parkland Hospital South Africa Springs Artemis Road, Pollak Park +27118124000

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2424 Netcare N17 Hospital South Africa Springs
7 Tonk Meter Avenue, Pollak 

Park X7
+27113651400

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

2425 Mediclinic Gynaecological Hospital South Africa Sunnyside 132 Celliers Street +27124008700

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2426 Netcare Jakaranda Hospital South Africa Sunnyside
213 Middelberg Street, 

Muckleneuk
+27124216700

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2427 Mediclinic Medforum South Africa Sunnyside 412 Francis Baard Street +27123176700

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2428 Mediclinic Emfuleni Private Hospital South Africa Vanderbijlpark
6 Jan van Riebeek Boulevard, 

Town Centre
+27169508000

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2429 Mediclinic Vereeniging South Africa Vereeniging
Corner Joubert Street & 

Hofmeyer Avenue
+27164405000

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

2430 Mediclinic Lephalale South Africa Onverwacht
Corner Douwater & Joe Slovo 

Street, Lephalale
+27147620400

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2431 Mediclinic Limpopo South Africa Polokwane 53 Plein Street +27152903600

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2432 Netcare Pholoso Hospital South Africa Polokwane
Cnr Grobler Street and Eland 

Avenue
+27152966500

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2433 Mediclinic Limpopo Day Clinic South Africa Polokwane 70 Plein Street +27152309400

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2434 Mediclinic Thabazimbi South Africa Thabazimbi 173 Van Der Bijl Street +27147772097

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

2435 Mediclinic Tzaneen South Africa Tzaneen
R71 Wolkberg Avenue, Aqua 

Park
+27153068500

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2436 Life Esidimeni - Shiluvane hospital South Africa Tzaneen Ezekhaya Farm, Ritavi District +27153557902

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2437
Life Esidimeni - Siyathuthuka Care 

Centre
South Africa Belfast

938 Zakheni Street, 

Siyathuthuka
+27132550391

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2438 Mediclinic Ermelo South Africa Ermelo 25 Mel Mentz Street +27178012600

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2439 Mediclinic Nelspruit South Africa Nelspruit 1 Louise Street, Soneheuwel +27137590500

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

2440 Dr NJ Proctor South Africa Nelspruit 1 Louise Street, Soneheuwel +27514105989

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2441 Life MidMed Hospital South Africa Middelburg
Cnr O.R.Tambo and Jaubert 

street
+27132838700

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2442 Mediclinic Secunda South Africa Secunda
Medforum Building, 1st Floor, 

Heunis Street
+27176311772

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2443 Mediclinic Secunda South Africa Secunda
1st floor, Medforum Building, 

Heunis Street, Secunda
+27176311772

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2444 Mediclinic Highveld South Africa Trichardt Barney Molokwane Street +27176388000

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

2445 Life Cosmos Hospital South Africa Witbank
Cnr OR Tambo & Beatty 

Avenue
+27136538000

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2446 Netcare Femina Hospital South Africa Arcadia 460 Belvedere Street +27213041700

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2447 Life St Dominics Hospital South Africa East London
45 St. Marks Road, Southern 

Wood
+27437079000

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2448 Life St James Hospital South Africa East London
36 St James Road, Southern 

Wood
+27437229685

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2449 Life St Marks Clinic South Africa East London
16 St Andrews Road, Southern 

Wood
+27437074400

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

2450 Life East London Private Hospital South Africa East London
32 Albany Street, East London 

City Centre
+27437223128

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2451 Life Beacon Bay Hospital South Africa East London 32 Quenera Drive, Beacon Bay +27437115100

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2452 Life Isivivana Hospital South Africa Humansdorp Du Plessis Street +27422004250

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2453 Life Grey Monument Private Clinic South Africa King William's Town Lonsdale Road +27436433522

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2454 Life Mercantile Hospital South Africa Korsten
Cnr Kempston and Durban 

Roads
+27414040400

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

2455 Life Hunterscraig Private Hospital South Africa Port Elizabeth 22 Park Drive +27415862664

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2456 Life St George's Hospital South Africa Port Elizabeth 40 Park Drive +27413926111

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2457 Netcare Greenacres Hospital South Africa Port Elizabeth
Cnr Cape and Rochelle Roads, 

Greenacres
+27413907000

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2458 Life Esidimeni - Algoa Frail Care Centre South Africa Port Elizabeth Mission Road, Bethelsdorp +27413728013

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2459
Life Esidimeni - Lorraine Frail Care 

Centre
South Africa Port Elizabeth 3 Sedan, Lorraine +27413791213

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

2460 Life Queenstown Private Hospital South Africa Queenstown Cnr Ebden and Griffith Street +27458384110

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2461 Netcare Cuyler Clinic South Africa Uitenhage 34 Cuyler Street +27419959000

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2462 Life St. Mary Private Hospital South Africa Umtata 30 Durham Road +27475055600

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2463 Life St Mary's Women Clinic South Africa Umtata 30 Durham Road +27118156885

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2464 Netcare Kingsway Hospital South Africa Amanzimtoti 607 Kingsway Road +27319047000

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

2465 Netcare Alberlito Hospital South Africa Ballitoville Kirsty Close, Dolphin Coast +27329466700

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2466 Life St Joseph's South Africa Berea 82 Mazisi Kunene, Glenwood +27312041470

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2467 Life Chatsmed Garden Hospital South Africa Chatsworth 80 Woodhurst Drive +27314598000

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2468 Life Entabeni Hospital South Africa Durban 148 Mazisi Kunene Road +27312041300

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2469 Life Empangeni Garden Clinic South Africa Empangeni
Corner Biyaela and Ukula 

Street
+27359028000

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

2470
Life Casualty Department Empangeni 

Garden
South Africa Empangeni Cnr Biyela and Ukula Streets +27359028109

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2471 Life Faery Glen Hospital South Africa Faerie Glen
Corner Atterbury and Oberon 

Avenue
+27123695600

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2472 Life Hillcrest Accident & Emergancy Unit South Africa Hillcrest 54 Old Main Road +27317657815

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2473 Mediclinic Howick South Africa Howick 107 Main Street, Howick +27333302456

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2474 Netcare Kokstad Private Hospital South Africa Kokstad 51 Barker Street +27397978340

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

2475 Netcare Margate Private Hospital South Africa Margate 24 Wartski Drive +27393127300

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2476 Netcare St. Augustine's Hospital South Africa Mayville
107 J.B. Marks Road, Bulwer, 

Berea
+27312685000

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2477 Mediclinic Newcastle South Africa Newcastle Corner Hospital and Bird Street +27343170000

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2478 Netcare Parklands Hospital South Africa Overport 75 Hopelands Road +27312424000

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2479 Life Mount Edgecombe Hospital South Africa Phoenix 163-179 Redberry Road +27315374000

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

2480 Mediclinic Pietermaritzburg South Africa Pietermaritzburg 90 Payn Street +27338453700

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2481 Netcare St. Anne's Hospital South Africa Pietermaritzburg 331 Burger Street +27338975000

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2482 Life Hilton Private Hospital South Africa Pietermaritzburg
Corner of Hilton Avenue and 

Monzali Drive
+27333295600

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2483 Life Crompton Hospital South Africa Pinetown 102 Crompton St +27317020777

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2484 Netcare The Bay Hospital South Africa Richards Bay 6 Krugerrand Road +27357806111

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

2485 Mediclinic Victoria South Africa Tongaat 35 High Street +27329445061

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2486 Netcare Umhlanga Hospital South Africa Umhlanga Rocks 323 Umhlanga Rocks Drive +27315605500

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2487 Life Westville Hospital South Africa Westville 7 Spine Road +27312516911

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2488 Mediclinc Brits South Africa Brits 8 Church Street +27122528000

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2489 Life Anncron Clinic South Africa Klerksdorp
Cnr Dr Yusuf Dadoo Ave and 

Hartley Street, Wittkoppies
+27184680000

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

2490 Mediclinic Potchefstroom South Africa Potchefstroom 66 Meyer Street +27182937000

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2491 Netcare Ferncrest Hospital South Africa Rustenburg Moumo Street, Thalabane +27145684399

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2492 Life La Femme Clinic South Africa Rustenburg
Corner Kerk and Heystek 

Streets
+27145949500

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2493 Life Peglerae Hospital South Africa Rustenburg 173 Beyers Naude Drive +27145977200

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2494 Medi Care Private Hospital South Africa Rustenburg 271 Beyers Naude Street +27145239300

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

2495 Lenmed Kathu Private Hospital South Africa Kathu Frikkie Meyer Street +27537233231

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2496 Mediclinic Kimberley South Africa Kimberley 177 Du Toitspan Road +27538381111

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2497 Mediclinic Gariep South Africa Kimberley
112 McDougal Road, El Toro 

Park
+27538381111

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2498 Lenmed Royal Hospital and Heart Centre South Africa Kimberley

Cnr Welgevonden Street and 

Jacobus Smit Avenue, 

Royldene

+27530450350

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2499 Mediclinic Upington South Africa Upington
Cnr 4th Avenue & Du Toit 

Street, Oosterville
+27543388900

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

2500 De KIerk En Vennote Ingelyf South Africa Upington 62 Market Street +27543377400

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2501 Mediclinic Louis Leipoldt South Africa Bellville Broadway Str, Bellville +27219576000

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2502 Intercare Sub-Acute Hospital Tygervalley South Africa Bellville 43 Old Oak Street, Tygervalley +27219439800

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2503 Mediclinic Cape Gate South Africa Brackenfell

Cnr Okavango Road and 

Tanner Roads, Cape Gate, 

Brackenfell

+27219835600

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2504 Litekem Pharmacy South Africa Camps Bay The Promenade +27214381468

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

2505 Helene Simpson Physiotherapy South Africa Cape Town
UCT Sports Centre, 

Rondebosch
+27216867777

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2506 Dr. Marcus Brauer South Africa Cape Town

Medi-Travel International, The 

Clock Tower Mall, V&A 

Waterfront

+27214191888

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2507
Netcare Christiaan Barnard Memorial 

Hospital
South Africa Cape Town

Cnr. DF Malan & Rua 

Bartholomea Dias Plain, 

Foreshore

+27214410289

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2508 Mediclinic Panorama South Africa Cape Town
Rothschild Boulevard, 

Panorama
+27219382111

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2509 Doctor's Rooms on Kloof South Africa Cape Town
Villa Maria Building, 3, 

Kloofneck Road
+27214232425

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

2510
Camps Bay Medical Practice - Litekem 

Healthcare Cl
South Africa Cape Town

The Promenade Centre, 

Victoria Road
+27214381468

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2511 Ilse J Pauw South Africa Cape Town 71B Upper Orange Street +27844373100

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2512 Life Peninsula Eye Hospital South Africa Cape Town Wilderness Road, Claremon +27216704316

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2513 Medicross Foreshore Day Hospital South Africa Cape Town
11 D.F. Malan Street, The Link 

Building, 3rd Floor
+27214410611

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2514 Netcare Ceres Hospital South Africa Ceres 2 Faure Street +27233161304

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

2515 Life Kingsbury Hospital South Africa Claremont Wilderness Road +27216704000

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2516 Life Claremont Hospital South Africa Claremont 245 Main Road +27216704300

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2517 Mediclinic Durbanville South Africa Durbanville 45 Wellington Road +27219802100

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2518 Mediclinic George South Africa George
2 Gloucester ln, George 

Central
+27448032000

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2519 Mediclinic Geneva South Africa George 7 Varing Avenue, Dormehlsdrift +27448032000

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

2520 Netcare N1 City Hospital South Africa Goodwood Louwtjie Rothman Street +27215904444

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2521 Mediclinic Hermanus South Africa Hermanus 1 Hospital Street, Hermanus +27283130168

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2522 Life Knysna Private Hosptial South Africa Knysna
Hunters Estate Drive, Hunters 

Home
+27443025200

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2523 Netcare Kuils River Hospital South Africa Kuilsrivier 33 Van Riebeeck Road +27219006000

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2524 Mediclinic Milnerton South Africa Milnerton
Cnr Racecourse & Koeberg 

Road
+27215299000

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

2525 Milnerton Medi-Clinic South Africa Milnerton
Cnr Koeberg & Racecourse 

Road
+27215299299

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2526 Life Esidimeni - Conradie Care Centre South Africa Mitchells Plain 103 Highlands Drive, Lentegeur +27213709800

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2527
UCT Private Academic Hospital 

(UCTPAH)
South Africa Mowbray Anzio Road D-Level +27214421800

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2528 Life Bay View Private Hospital South Africa Mossel Bay Cnr Alhof & Ryk Tulbach Street +27446913718

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2529 Life Orthopaedic Surg Day Centre South Africa Newlands
Vincent Palotti Sports Centre, 

Mariendahl Terrace
+27216709920

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

2530
Life Sports Science Orthopaedic Surgical 

Day Cente
South Africa Newlands Mariendahl Terrace +27216709920

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2531 Mediclinic Cape Town South Africa Oranjezicht 21 Hof Street, Oranjezicht +27214645500

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2532 Mediclinic Klein Karoo South Africa Oudtshoorn 185 Church Street +27442720111

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2533 Mediclinic Paarl South Africa Paarl 62 Berlyn, Paarl, , Lemoenkloof +27218078000

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2534 Rocco Vivier South Africa Parow

Room H07, Medi Clinic 

Panorama, Rothschild 

Bulevard, Panorama

+27834402036

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

2535 Cape Orthopaedic Trauma Group South Africa Pinelands

Ground Floor, Life Orthopaedic 

and Vincent Palloti Hospital, 

Park Road

+27215065555

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2536 Life Vincent Pallotti Hospital South Africa Pinelands Alexandra Road +27215065111

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2537 Mediclinic Plettenberg Bay South Africa Plettenberg Bay Muller Street +27445015100

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2538 Mediclinic Constantiaberg South Africa Plumstead Burnham Road, Plumstead +27217992911

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2539 Mediclinic Vergelegen South Africa Somerset West Main Road, Somerset West +27218509000

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

2540 Busamed Paardevlei Private Hospital South Africa Somerset West
4 Gardner Williams Avenue, 

Firgrove Rural
+27218406600

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2541 Mediclinic Stellenbosch South Africa Stellenbosch 1 Elsie du Toit Drive +27218612000

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2542 Mediclinic Head Office South Africa Stellenbosch Strand Street +27218096500

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2543
Mediclinic Winelands Orthopaedic 

Hospital
South Africa Stellenbosch

Corner of Saffraan and 

Rokewood Avenue, Die Boord
+27218616300

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2544 Mediclinic Strand South Africa Strand Altena Road +27218547663

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

2545 Netcare Blaauwberg Hospital South Africa Table View
Waterville Cresent, 

Sunningdale
+27215549000

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2546 Life West Coast Private Hospital South Africa Vredenburg 22 Voortrekker Road +27227191030

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2547 Mediclinic Worcester South Africa Worcester 67 Fairbairn Street +27233481500

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2548 Netcare Southern Cross Hospital South Africa Wynberg Maynard Road +27217993000

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2549 Life Groenkloof Hospital South Africa Pretoria
50 George Strorrar Drive, 

Groenkloof
+27124243600

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

2550 Mediclinic Kloof South Africa Pretoria
511 Jochemus Street, 

Erasmuskloof X3
+27123674000

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2551 Netcare Pretoria East Hospital South Africa Pretoria
Corner of Garsfontein and 

Netcare Roads, Moreleta Park
+27124222300

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2552 Netcare Montana Private Hospital South Africa Pretoria
Corner Dr Swanepoel and 

Rooibos Streets, Montana Park
+27125233000

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2553
Drs Van Niekerk Meier and Ass Intercare 

Irene
South Africa Pretoria

Southdowns Shopping Centre, 

Crn John Vorster & Nelmapius 

Road

+27126855500

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2554 Life Riverfield Lodge South Africa Pretoria
34 Southernwoods Road, 

Nietgedacht
+27860748373

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

2555 Life Pretoria North Surgical Centre South Africa Pretoria 260 Burger Street +27125460322

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2556 Netcare Akasia Hospital South Africa Pretoria
Cnr. Heinrich Ave & Brits Rd, 

Karen Park
+27125221000

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2557 Mediclinic Heart Hospital South Africa Pretoria 551 Park Street +27124400200

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2558 Life Wilgers Hospital South Africa Pretoria
Denneboom Road, Wilgers Ext. 

14, Lynnwood Ridge
+27128078100

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2559 Life Eugene Marais Hospital South Africa Pretoria 696 5th Avenue, Les Marais +27123342777

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

2560 Netcare Pretoria East Hospital Pharmacy South Africa Pretoria
Cnr Garsfontein and Netcare 

street, Moreletta Park
+27124222374

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2561 Netcare Bougainville Private Hospital South Africa Pretoria
Cnr Jennings / Redelinghuys 

Streets, Daspoort
+27123790264

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2562 Mediclinic Muelmed South Africa Pretoria 577 Pretorius Street, Acardia +27124400600

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2563 Life Brooklyn Day Hospital South Africa Pretoria
154 corner Jan Shoba & Olivier 

Street
+27124330860

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2564 Intercare Irene South Africa Pretoria

9 Southdowns Shopping 

Centre, Corner John Vorster & 

Nelmapius Roads

+27126855500

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

2565 Adelaide Sports Physiotherapy
South 

Australia
Adelaide 70 South Terrace +61882118002

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2566 Women's and Children's Hospital
South 

Australia
Adelaide

72 King William Road, North 

Adelaide
+61881617000

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2567 St Andrew's Private Hospital
South 

Australia
Adelaide 350 South Terrace +61884082111

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2568 Gawler Place Medical Practice
South 

Australia
Adelaide

49 Gawler Place, Level 1, 

Rundle Mall
+61882127175

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2569 Royal Adelaide Hospital
South 

Australia
Adelaide Port Road, P.O.Box 78 +61870740000

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

2570 Calvary North Adelaide Hospital
South 

Australia
Adelaide

89 Strangways Terrace, North 

Adelaide
+61882399100

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2571 Globe Medical
South 

Australia
Adelaide 21 Hindmarsh Square +61882327372

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2572 Adelaide City General practice
South 

Australia
Adelaide 2 / 29 King William Street +61884101322

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2573 Calvary Wakefield Hospital
South 

Australia
Adelaide 300 Wakefield Street +61884053333

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2574 Firle Medical Centre
South 

Australia
Adelaide

171 Glynburn, Firle, Shop 25B 

Firle Plazza 

Shopping Centre

+61883320424

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

2575 Flinders Medical Centre
South 

Australia
Bedford Park Flinders Drive +61882045511

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2576
Radiology SA - North Eastern Hospital 

Campbelltown

South 

Australia
Campbelltown 580 Lower North East Road +6188366811

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2577 Ferrers Medical Clinic
South 

Australia
Mount Gambier

2-4 Wehl Street North, P.O.Box 

438
+61887254261

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2578 Village Medical Centre
South 

Australia
Mount Gambier

3 Buronga Avenue, Corner 

Penola Road & Buronga, 

P.O.Box 9790

+61887233286

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2579 Hawkins Medical Clinic
South 

Australia
Mount Gambier 30 Sturt Street +61887255266

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

2580 Bridge Clinic
South 

Australia
Murray Bridge 8 Standen Street +61885393232

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2581 Christies Beach Medical Centre
South 

Australia
Port Noarlunga

100 Beach Road, Christies 

Beach
+61883844444

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2582 Palmetto Orthopaedic & Sports Medicine South Carolina Sumter
6 595 W. Wesmark Blvd, 

Sumter, SC
+1 803 469 4028

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2583 Daewoo Hospital Okpo South Korea Kŏje

16 Dumogil Geoje-si, 

Gyeongsangnam-do, Dumo-

Dong

+82 55 680 8114

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2584 Inje University Busan-Paik Hospital South Korea Pusan
197 Inje-ro, Gimhae-si, 

Gyeongsangnam-do
+82 51 890 6733

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

2585
Pusan National University Hospital 

(PNUH)
South Korea Pusan

179 Gudeok-ro, Seo-gu, Busan-

si, 49241 
+82 51 240 7472

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2586 Good Gang-An Hospital South Korea Pusan
40-1, Namchoen-dong, 

Suyeong-Ku
+82516109182

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2587 Good Moonhwa Hospital South Korea Pusan 범일로 119, Dong-gu +82 51 630 0183

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2588 Bumin Hospital Busan South Korea Pusan 59 Manduckdae-ro, Buk-gu +82513303000

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2589 Seoul Gangnam Wooridul Spine Hospital South Korea Seoul 445, Hakdong-ro, Gangnam-gu +8225138452

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

2590 Kangbuk Samsung Hospital South Korea Seoul 108 Pyeong-DongJongro-Ku, +82 2 200 15100

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2591 Asan Medical Center South Korea Seoul
88 Olympic-ro 43-gil, Songpa-

gu
+8223015303

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2592 Samsung Medical Center South Korea Seoul 50 Ilwon-Dong, Kangnam-Ku +82234100230

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2593 Severance Hospital- Sinchon South Korea Seoul 50-1 Yonsei-Ro, Sudaemun-gu +82222285810

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2594
Seoul National University Hospital 

(SNUH)
South Korea Seoul

International Health Care 

Center, 28, Yeongeon-dong, 

Jongno-gu

+82220722890

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

2595 Bumin Hospital Seoul South Korea Seoul
389, Gonghang-daero, 

Gangseo-gu
+82 2 262 00132

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2596
Keimyung University Dongsan Medical 

Center
South Korea Taegu

Dongsan University Campus, 

56, Dalseong-Ro, Jung-Gu, 

Daegu

+82 53 250 7303

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2597 Ulsan University Hospital South Korea Ulsan 290-3 Jonha-dong, Dong-ku +82 52 250 7222

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2598 Southern Cross Invercargill Hospital Southland Invercargill 108 Deveron Street +6432112271

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2599 Hospital Vithas Virgen del Mar Spain Almería Carretera del Mamí, km. 1 +34 950 290 099

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

2600 Hospital Vithas Xanit International Spain Benalmádena Avenida de Los Argonautas s/n +34 952 367190

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2601 Clinica S.O.S. Spain Benalmádena
Edif. Fuensalud - 1ª, Avda. 

Antonio Machado, 15
+34 952 444425

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2602 Hospital Viamed Bahia de Cádiz Spain
Chiclana de la 

Frontera
Calle Arroyuelo 7 +34 956 533333

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2603 Hospital Universitario Reina Sofía Spain Córdoba Avenida Menéndez Pidal, s/n +34 957 010000

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2604 Hospiten Estepona Spain Estepona Partido de Velerín +34 952 760600

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

2605 Servicio Medico Dr. Fabrizio Marchionni Spain Estepona
Avenida Juan Carlos I, Edif 

Alboran, Portal B 2C
+34 607 181836

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2606 Centro Médico Vithas Xanit Fuengirola Spain Fuengirola
Avenida Ramón y Cajal 5, 

Ediicio Beroe, L-2
+34 952 477310

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2607
Hospital Universitario Virgen de las 

Nieves
Spain Granada

Avenida de las Fuerzas 

Armadas 2
+34 958 020 000

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2608
Hospital Universitario San Cecilio de 

Granada
Spain Granada Avenida Dr. Olóriz, 16 +34 958 02 30 00

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2609 Hospital San Rafael Spain Granada San juan de Dios,19 +34 958 275700

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

2610 Hospital Inmaculada- HLA Spain Granada Calle Alejandro Otero, 8 +34 958 187700

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2611 Hospital Complejo Hospitalario de Jaen Spain Jaén
Avendia del  Ejercito Español, 

10
+34953008070

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2612 Vithas Hospital Parque San Antonio Spain Málaga Avda Pintor Sorolla, 2 +34 952 121 100

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2613
Hospital Universitaria Virgen de la 

Victoria
Spain Málaga

Campus Universitario Teatinos, 

Apartado 3091
+34 951032000

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2614
Vithas Salud Rincón Medical Centre 

Rosaleda
Spain Málaga

Estadio de fútbol La Rosaleda, 

Paseo Martirico, s/n
+34 952 399 974

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

2615 Hospital Materno-Infantil Spain Málaga Arroyo de los Angeles, s/n +34 951 290000

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2616 Hospital Quirónsalud Málaga Spain Málaga
Urbanización Parque Litoral, 

Avenida Imperio Argentina 1
+34 952 175 030

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2617 Hospital Costa del Sol Spain Marbella Ctra. de Cádiz, km 187 +34 951 976669

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2618 Hospital Quirónsalud Marbella Spain Marbella Avda. Severo Ochoa, 22 +34 952 774 200

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2619 Centro Médico El Campanario Spain Mijas
Avda. de España, 22, Sitio de 

Calahonda
952 933377

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

2620 Vithas Salud Rincon - Nerja Spain Nerja Calle Antonio Ferrandis, 5 +34 952 521045

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2621 Hospital Universitario de Puerto Real Spain Puerto Real Carretera Nacional IV, km. 665 +34 956 005000

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2622 Hospital Universitario Virgen Macarena Spain Sevilla Calle Dr. Fedriani, 3 +34 955 008 000

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2623 Hospital Universitario Virgen del Rocio Spain Sevilla Avenida  Manuel Siurot, s/n +34 955 01 36 77

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2624
Hospital Universitario Nuestra Señora de 

Valme
Spain Sevilla Avenida de Bellavista s/n +34 955 015000

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

2625 Clinica Santa Isabel S.A. Spain Sevilla Luis Montoto, 100 +34 954 919000

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2626 Hospital Quironsalud Sagrado Corazon Spain Sevilla Calle Rafael Salgado 3 +34 954 937 676

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2627 Vithas Salud Rincón - Torre del Mar Spain Torre del Mar Calle San Andrés, 23, 1ª plt. +34 952 543 744

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2628 Vithas Salud Rincón - Torremolinos Spain Torremolinos Calle Hoyo, 15 +34 952 058 860

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2629 Servicios Sanitarios Valle de Aragon Spain Astún
Ctra. Francia. S/N, Astun, 

Huesca
+34 974 372154

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

2630 Hospital de Manacor Spain Manacor Carretera Manacor-Alcudia, s/n +34 971 847 000

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2631 Atención Sanitaria Deportiva UTE Spain Sardas Santa Ana, 7 +34974490286

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2632
Hospital Clinico Universitario Lozano 

Blesa
Spain Zaragoza Avda. San Juan Bosco 15 +34 976 765700

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2633 Hospital Quirónsalud Zaragoza Spain Zaragoza Paseo Mariano Renovales, s/n +34 976 720 000

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2634 Det Norske Legesenteret Gran Canaria Spain Arguineguin
Calle Alonso Quesada 6, 

Planta baja, puerta 4
-34 928 497 793

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

2635 Dres. Villar e Ibarra Spain Arona

Residencial el Camisón local 

No 32, Avenida Antonio 

Dominguez 32, Playa de las 

Americas

+34 922 777870

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2636 Hospiten SUR Spain Arona
Calle Siete Islas 8, Playa de las 

Americas
+34 922 750022

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2637 Hospital Dr. José Molina Orosa Spain Arrecife
Carretera Arrecife-Tinajo Km. 

1300
+34 928 595000

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2638 Clinica Medica Brisamar, S.L. Spain Corralejo
Avenida Ntra. Sra. del Carmen, 

68, Fuerteventura
+34 928 536402

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2639 Dra. Kerstin Werner Spain Corralejo
Calle Acorazado de España, 2, 

Fuerteventura
+34 928 537474

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

2640 Hospital Vithas Santa Catalina Spain
Las Palmas de Gran 

Canaria
Calle Leon y Castillo 292 +34 928 297 151

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2641
Hospital Universitario de Gran Canaria 

Dr. Negrin
Spain

Las Palmas de Gran 

Canaria
Barranco de la Ballena s/n +34 928 450000

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2642 Hospital Materno Infantil Spain
Las Palmas de Gran 

Canaria
Plaza. Dr. Pasteur s/n +34 928 444 500

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2643 Hospital Insular Spain
Las Palmas de Gran 

Canaria
Avenida Marítima del Sur s/n +34 928 444000

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2644 EuroNordic Las Palmas Spain
Las Palmas de Gran 

Canaria

Centro Médico Blanco, Calle 

Luis Morote, 7
+34 928 221 272

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

2645 Clínica San Roque Spain
Las Palmas de Gran 

Canaria
Calle Dolores de la Rocha, 5 +34 928 012 600

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2646 Centro Medico Inter Clinic Spain
Las Palmas de Gran 

Canaria
Calle Sagasta, 62 +34 928 278 826

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2647 Centro Medico Orinoco Spain Mogán
Avenida de la Cornisa, 1, 

Puerto Rico
+34 928 560146

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2648 World Medical Center, Dr. Vaage Spain Mogán
Avenida Los Canarios, 25 Pto. 

812, Donana, Patalavaca
+34 928 988030

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2649 Det Norske Legesenteret Gran Canaria Spain Mogán
Calle Alonso Quesada 6, 

Planta Baja, Local 4
+34 928 497 793

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

2650 CEM Morro Jable S.L. Spain Morro del Jable
Avenida del Saladar, 4, Edificio 

Don Carlos
+34 928 540333

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2651 Centro Medico Jandia Spain Morro del Jable
Centro Comercial Cosmo, Urb. 

Solana-Matorral, Fuerteventura
+34 928 541543

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2652 CEM Costa Calma Spain Pájara

C.Comercial Cañada del Rio, 

Avda. Hapag Llyod, s/n 

Fuerteventura

+34 928 875 300

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2653 Centro Médico Jandia - Costa Calma Spain Pájara
Hotel Taro Beach, Calle L.T.U 

1
+34 928 541543

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2654 SK Suomiklinikka Spain Playa del Ingles

Edif. Jardín del Atlántico, Avda. 

San Cristobal de la Laguna 9, 

Gran Canaria

+34 928 777260

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

2655 EuroNordic Global Medical Service Spain Playa del Ingles
3 Avenida de España, 1, 

Edificio Buenos Aires
+34 928 771 510

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2656 Centro Médico Aceviños Spain Puerto de la Cruz

Calle Aceviño 17, Edificio 

Amedi. Local No.1, Urb. La 

Plaza

+34 922 380267

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2657 Hospiten Bellevue Spain Puerto de la Cruz
Calle Alemania, 4, Urd. San 

Fernando
+34 922 383551

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2658 Hospiten Tamaragua Spain Puerto de la Cruz
Calle Agustin de Bethencourt 

30
+34 922 380512

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2659 Hospital General de Fuerteventura Spain Puerto del Rosario Carretera Aeropuerto, Km. 1 +34 928 862000

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

2660 Hospiten Clínica Roca Spain San Agustin Calle Buganvilla 1 +34 928 769004

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2661 Hospital Nuestra Señora de Guadalupe Spain
San Sebastián de la 

Gomera
Calle Langrero, s/n +34 922 140200

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2662 Hospital General de la Palma Spain
Santa Cruz de la 

Palma

Calle Buena Vista de Arriba 

s/n, Brena Alta
+34 922 185000

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2663 Hospiten Rambla Spain
Santa Cruz de 

Tenerife
Rambla de Santa Cruz, 115 +34 922 291600

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2664
Hospital Universitario Ntra. Sra. de La 

Candelaria
Spain

Santa Cruz de 

Tenerife

Carretera General del Rosario 

145
+34 922 602000

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

2665 Hospital Universitario de Canarias Spain
Santa Cruz de 

Tenerife

Carretera Ofra s/n, La Cuesta-

Taco - La Laguna
+34 922 678 000

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2666 Clínica Jorgani Spain Teguise

Servicios Médicos Jorgani 

S.L.P., Avenida Islas Canarias 

5, Coata Teguise, Lanzarote

+34 928 346868

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2667 Hospiten Lanzarote Spain Tías
Lomo Gordo s/n, Puerto del 

Carmen
+34 928 596100

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2668 International Clinic Spain Tías
Acatife 9, Puerta D, Puerto del 

Carmen
+34 928511082

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2669 Centro Medico C. Elvia Spain Tías

Avenida de las Playas, 71, 

Hotel Lanzarote Village, Puerto 

del Carmen

+34 928 514 077

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

2670 International Clinic Spain Tías
3 Calle Acatife, 9, Puerto del 

Carmen 
+34 928 511 082

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2671 Hospital Ntra. Sra. de Los Reyes Spain Valverde Los Barriales 1 +34 922 553505

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2672 International Clinic Spain Yaiza

Avda. Papagayo 18, Centro 

Comercial, Papagayo L-54C, 

Playa Blanca

+34 928 349617

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2673 Clínica Mompía Spain Mompía Avda. de los Condes, s/n +34 942 584100

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2674
Hospital Universitario Marqués de 

Valdecilla
Spain Santander Avenida Valdecilla, 25 +34 942 202 520

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

2675 Los Angeles Centrro Medico Urgencias Spain Torrelavega Calle Feliz Apellaniz, 13 +34942880828

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2676 Hospital Universitario de Burgos Spain Burgos Avenida Islas Baleares, 3 +34 947 281800

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2677 Clinica San Francisco, S.L. Spain León Marques de San Isidro s/n +34 987 251012

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2678 Hospital HM Regla Spain León Calle Cardenal Landázuri, 2 +34 987 236900

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2679 Hospital Recoletas Palencia Spain Palencia Avenida Simon Nieto, 31-34 +34 979 747700

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

2680
Fundación Hospital General Santisima 

Trinidad
Spain Salamanca Paseo Carmelitas 4-94 +34 923 269300

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2681 Hospital Universitario de Salamanca Spain Salamanca Paseo de San Vicente, 58-182 +34 923 29 11 00

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2682 Centro Medico Dr. Jesus Cuadrado Spain Salamanca
Pozo Amarillo, 31-33, 1º Puerta 

5
+34 923 268382

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2683 Clínica Médica Javier Cortés S.L. Spain Salamanca
Avenida de Campoamor 24- 

bajo
+34 601 211 995

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2684 Q Diagnostica Spain Salamanca Paseo de las Carmelitas 74-94 +34 923 280873

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

2685 Clinica Salamanca Spain Salamanca
3 Avenida Campoamor, 24 

Bajo
+34 923 237 237

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2686 Beatriz Montejo Maillo Spain Salamanca Calle Rector Lucena, 11, 6º C +34 616 767 862

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2687 Hospital Recoletas Segovia Spain Segovia Doctor Velasco, 21-23 +34 921 460115

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2688
Hospital Clinico Universitario de 

Valladolid
Spain Valladolid Avenida Ramón y Cajal nº 3 +34 983 420000

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2689 Hospital Universitario Rio Hortega Spain Valladolid Dulzaina, 2 +34 983 420400

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

2690 Hospital Quirónsalud Albacete Spain Albacete Plaza del Madroño 11 +34 967 247 100

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2691
Hospital General Universitario de Ciudad 

Real
Spain Ciudad Real

Calle del Obispo Rafael torija, 

s/n
+34 926 278000

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2692
Hospital General Universitario de 

Guadalajara
Spain Guadalajara Calle Donante de Sangre, s/n +34 949 209200

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2693 Hospital Universitario Vall d'Hebron Spain Barcelona
Passage Vall d'Hebron, 119-

129
+34 93 4893000

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2694 Hospital Clinic de Barcelona Spain Barcelona Calle Villarroel, 170 +34 93 2275400

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

2695
Hospital Maternoinfantil Sant Joan de 

Deu
Spain Barcelona

Passeig Sant Joan de Déu, 2, 

Esplugues de Llobregat
+34 93 2804000

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2696 Clínica Nostra Senyora del Remei Spain Barcelona Carrer de l'Escorial, 148 +34 93 2850010

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2697 Centros Médicos Creu Blanca Spain Barcelona
Paseo Reina Elisenda de 

Moncada, 17
+34 93 2522522

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2698 Hospital de Nens de Barcelona Spain Barcelona Carrer del consell de cent, 437 +34 932 310 512

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2699 Hospital Quirónsalud Barcelona Spain Barcelona Plaza Alfonso Comín, 5-7 +34 932 850 000

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

2700
Centro Médico Teknon - Grupo 

Quironsalud
Spain Barcelona Carrer Vilana, 12 +34 932 906 200

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2701 C.M.C. Blanes Spain Blanes Avda. Madrid 21 +34 972 355163

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2702 Centre Medic Creu Groga Spain Calella Calle Sant Jaume, 20-34 +34 93 7662030

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2703
Hospital Universitari de Girona Dr. Josep 

Trueta
Spain Gerona Avenida Franca, s/n +34 972 940200

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2704 Clinica Onyar C.M.C Costa Brava Spain Gerona C/Heroines Santa Barbara, 6 +34 972 485265

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

2705 Hospital Universitari de Bellvitge Spain Hospitalet
Feixa Llarga s/n L'Hospitalet de 

Llobregat
+34 93 2607500

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2706 Hospital Universitari Arnau de Vilanova Spain Lérida Av. Alcalde Rovira Roure 80 +34 973 248100

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2707 Centre Medic Baqueira Spain Lérida
Carretera Bonaigua, s/n, 

Edificio Val de Ruda
+34 973 645 107

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2708 Policlínic Lloret Spain Lloret de Mar
Avenida Vila de Blanes 136, 

Lloret de Mar
+34 972367994

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2709 Hospital Universitario Sant Joan de Reus Spain Reus Av. del Dr. Josep Laporte, 2 +34 977 310300

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

2710 Serveis Médics Ski Pallars Spain Rialp Crta. entre Sort I Rialp s/n +34 973 627602

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2711 Clinica Port Ainé Spain Rialp Crta. Entre Sort i Rialp, s/n +34973627603 

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2712
C.M.C. Europa - C.M.C. Costa Dorada 

S.L.
Spain Salou Plaza Europa, 4, Edif. Mercurio +34 977 380 152

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2713
C.M.C. Vendrell- C.M.C. Costa Dorada 

S.L.
Spain Salou

C/Vendrell, 18 Bajos, Edif. 

Catalunya
+34 977 380152

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2714 C.M.C. Santa Susana Spain Santa Susana
Avinguda del Mar, s/n Edif. 

Libra, Bajos
+34 93 7679145

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

2715
Hospital Universitari de Tarragona Joan 

XXIII
Spain Tarragona

Carrer del Dr. Mallafré Guasch, 

4
+34 977 295800

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2716 Consorci Hospitalari de Vic Spain Vich
Calle Francisco Plan El Vigatà 

', 1
+34 938 891111

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2717 Centre Medic Meisa Spain Viladecáns Saint Herblain +34 93 6591566

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2718 Hospital Universitario Infanta Cristina Spain Badajoz Avenida de Elvas s/n +34 924 218100

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2719 Hospital Universitario A Coruña Spain A Coruña As Xubias, 84 +34 981 178000

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

2720 Hospital Universitario Lucus Augusti Spain Lugo Rúa Dr. Ulises Romero, 1 +34 982 296 000

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2721 Hospital Polusa Spain Lugo

C alle Doctor Iglesias Otero s/n 

Barrio de San Lazaro del 

Puente

+34 982 222854

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2722 Hospital Clinico Universitario de Santiago Spain
Santiago de 

Compostela
Travesía Choupana, s/n +34 981 950 000

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2723 Hospital Vithas Ntra. Sra. de Fátima Spain Vigo Rua da Vía Norte 48 +34 986 821100

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2724 Centro Médico Alcudia Spain Alcudia
Juan Carlos I, 46B, Puerto de 

Alcudia
+34 971 891100

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

2725 Medinord Bellevue - Juaneda Spain Alcudia

4 Avenida Pedro Mas y Reus, 

21, BelleVue Club Resort, 

Puerto de Alcudia 

+34 971 892 200

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2726 Instituto Medico Balear (Policlinic) Spain Cala Millor Avenida Sa Coma 33 +34 971 585865

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2727 Juaneda Urg. Médicas Son Matias Spain Calviá
Avenida Son Matias, Palma 

Nova
+34 971 681518

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2728 Clínica Juaneda Menorca Spain Ciudadela Carrer d'es Canonge Moll, 1 34 971 480 505

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2729 Policlínica Nuestra Señora del Rosario Spain Ibiza Via Romana, s/n +34 971 301916

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

2730 Hospital Can Misses Spain Ibiza Carrer de la Corona 32-36 +34 971 397 000

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2731 Eiviconsulta, S.L. Spain Ibiza Via Romana, s/n Ibiza +34 971 301916

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2732 Hospital Mateu Orfila Spain Mahón Ronda de Malbuger, 1, Mahon +34 971 487 000

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2733 Hospital de Manacor Spain Manacor Ctra. Manacor-Alcudia, s/n +34 971 847000

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2734
Centro Médico Santo Tomás (Dr. Pedro 

Alonso )
Spain Mercadal

Avenida Central, Edificio 

Llevant, 13, Urb. Santo Tomas, 

Es Migjorn Gran

+34 971 370005

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

2735 Hospital General de Muro Spain Muro Calle Veler 1, Play de Muro +34 971 891 900

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2736 Hospital Universitari Son Espases Spain Palma de Mallorca Carretera de Valldemossa 79 +34 871 205000

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2737 Galeno Clinic San Antonio Spain San Antonio Abad Avenida Doctor Fleming 5 +34 971 342525

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2738 Clínica Juaneda Spain Palma de Mallorca Calle Company, 20 +34 971 731647

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2739 Hospital Son Llatzer Spain Palma de Mallorca Carretera de Manacor km. 4 +34 871 202000

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

2740 Galeno Clinic Playa d'en Bossa Spain San José Calle la Ruda 18 +34 971 342 525

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2741 Galeno Clinic Cala de Bou Spain San José Calle Calo 1 +34 971 342 525

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2742 Asistencia Medica Cala d'Or Spain Santañy
Avinguda Benvinguts, 9, Cala 

d'Or
+34 971657441

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2743 Galeno Clinic Es Canar Spain Santa Eulalia del Río Calle Pou den Cardona 2 +34 971 342 525

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2744 Juaneda Urg. Médicas Spain Sóller
Calle Antonio Montis 8, Puerto 

de Soller
+34 971 630477

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

2745 Clinica IMQ Zorrotzaurre Spain Bilbao C/Ballets Olaeta, nº 4 +34 944 755 000

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2746 Hospital Universitario Donostia Spain
Donostia-San 

Sebastián

Doctor Begiristain Kalea, 117, 

Gipuzkoa
+34 943 00 71 29

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2747 Hospital de Día Quironsalud Donostia Spain
Donostia-San 

Sebastián
Parque Alcolea, 7 +34 943 437 100

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2748 Hospital Quirónsalud Bizkaia Spain Erandio Carretera de Leioa-Unbe 33 bis +34 944 898005

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2749 Hospital Universitario Cruces Spain
San Vicente de 

Baracaldo
Plaza de Cruces, 12, Bizkaia +34 946 006000

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

2750 Hospital Universitario de Araba Spain Vitoria-Gasteiz c/José Atxotegi, s/n +34 945 007000

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2751 Hospital Universitario Central de Asturias Spain Oviedo Avda de Roma, s/n +34 985 109496

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2752 Centro Medico de Asturias Spain Oviedo
6 Avenida José Maria Richard 

Grandío 3
+34 985 25 03 00

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2753
Hospital General Universitario Santa 

Lucia
Spain Cartagena C/. Mezquita, Paraje Los Arcos +34 968 128 600

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2754
Hospital General Univ. Sta. Maria del 

Rosell
Spain Cartagena Paseo Alfonso XIII, 61 +34 968 504 800

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

2755 Hospital Perpetuo Socorro Spain Cartagena 3 Calle Sebastián Feringán, 12 +34 968 510 504

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2756
Hospital Universitario Virgen de la 

Arrixaca
Spain El Palmar Crta. Madrid-Cartagena, s/n +34 968 369500

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2757
Hospital General Universitario Morales 

Meseguer
Spain Murcia

Avenida Marques de los Vélez 

s/n
+34 968 360900

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2758 Hospital Universitario Reina Sofia Spain Murcia
Avda. Intendente Jorge 

Palacios, 1
+34 968 359000

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2759 Hospital Quironsalud Murcia Spain Murcia Calle Miguel Hernández, 12 +34 968 365 000

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

2760
Hospital Universitaria Los Arcos del Mar 

Menor
Spain Pozo-Aledo

Paraje Torre Octavio, 54, San 

Javier
+34 968 565 000

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2761
Hospital Universitario Principe de 

Asturias
Spain Alcalá de Henares Carretera Alcalá-Meco s/n +34 91 8878100

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2762 Centro Clinico la Chopera Spain Alcobendas Paseo de la Chopera,121 +34 91 6610021

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2763 Hospital Universitario Fundación Alcorcón Spain Alcorcón Calle Budapest, 1 +34 91 6219400

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2764 Hospital Universitario del Henares Spain Coslada Calle Marie Curie S/N +34 91 1912000

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

2765 Hospital Universitario de Fuenlabrada Spain Fuenlabrada C/ Camino del Molino, 2 +34 916 006000

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2766 Hospital Universitario de Getafe Spain Getafe
Carretera Madrid-Toledo, km 

12,5
+34 916 839360

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2767 Hospital Universitario Severo Ochoa Spain Leganés Avenida Orellana +34914818000

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2768
Hospital Universitario Puerta de Hierro 

Majadahond
Spain Majadahonda Calle Joaquin Rodrigo, 1 +34 91 1916000

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2769 Hospital Universitario Rey Juan Carlos Spain Móstoles C/ Gladiolo, s/n +34 914 816225

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

2770 Hospital Universitario de Mostoles Spain Móstoles Río Júcar s/n +34 91 6648600

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2771 Hospital Universitario Infanta Cristina Spain Parla Avenida 9 de Junio +34 911 913000

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2772 Hospital Universitario Quironsalud Madrid Spain Pozuelo de Alarcón Calle Diego de Velázquez  1 +34 914 521 900

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2773 Hospital Universitario Infanta Sofía Spain
San Sebastián de los 

Reyes
Paseo de Europa, 34 +34 91 1914000

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2774 Hospital Universitario de Torrejón Spain Torrejón de Ardoz C/ Mateo Inurria, s/n +34 916 262600

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

2775 Hospital Universitario Infanta Elena Spain Valdemoro Avda. Reyes Católicos, 21 +34 918 948410

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2776 Hospital General Universitario D'Alacant Spain Alicante Pintor Baeza, 12 +34 965 933 000

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2777
Hospital Universitario Sant Joan 

d'Alacant S.V.S.
Spain Alicante

Ctra. Nnal. 332 - Alicante-

Valencia s/n San Juan de 

Alicante

+34 965 169400

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2778 Vithas Hospital Internacional Medimar Spain Alicante Avenida Denia 78 +34 965 162 200

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2779 Clinica Europa Spain Benidorm
Avenida Europa 8, Edificio 

Centro
+34 965 857 648

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

2780 Euroclinica Rincon Spain Benidorm

Centro Comercial Rey Don 

Jaime, loc. 17-18, Calle Dr. 

Severo Ochoa, 6

+34 96 6830849

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2781 Hospital Clinica Benidorm Spain Benidorm Avda. Alfonso Puchades, 8 +34 965 853 850

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2782 Imed Levante Spain Benidorm C/Dr. Ramon y Cajal, 7 +34 966 878 787

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2783 Policlínico San Carlos Spain Denia Partida Madrigueres, Sud-A 14 +34 96 5781550

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2784 Hospital HLA San Carlos Spain Denia Partida Madrigueres Sud, 8 +34 96 5781550

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

2785 Hospital General Universitari D'Elx Spain Elche
Cami de L'Almassera, 11, 

Elche
+34 966 616900

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2786 Imed Elche Spain Elche
C/ Max Plack s/n, Elche Parque 

Empresial
+34 965 503030

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2787 Hospital Universitario de Vinalopó Spain Elche
Carrer Tónico Sansano Mora, 

14
+34 96 6679800

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2788 Centro Médico Quirón Orihuela Spain Orihuela Calle San Pascual, 2 bajo +34 96 5300034

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2789 Centro Clínico Quirón Santa Pola Spain Santa Pola
Canalejas 19-1-1 esquina con 

Fco. Santamaría
+34 96 5413364

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

2790 Imed Teulada Spain Teulada
Carretera Teulada-Moraira, 2, 

Cami Calvari
+34 966 817 404

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2791 Policlinica Imed Teulada Spain Teulada
7 Carretera Nacional 332. 

Kilometro181,5. Partida, el Pla
+34 966 817 404

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2792 Hospital Universitario de Torrevieja Spain Torrevieja
Crtra. Torrevieja a San Miguel 

CV-95, Partida La Cenuela
+34 965 721 200

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2793 Policlínica Imed Torrevieja Spain Torrevieja
Avenida de Rosa Mazón Valero 

s/n, Centro Comercial Ozone
+34 966 817 406

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2794 Hospital Quirónsalud Torrevieja Spain Torrevieja Partida de la Loma s/n +34 966 921 313

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

2795 Hospital 9 de Octubre Vithas Spain Valencia Valle de la Ballestera 59 +34 963 179 100

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2796 Vithas Hospital Nisa Virgen del Consuelo Spain Valencia Calle Callosa de Ensarriá, 12 +34 963 177 800

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2797 Hospital Clinic Universitari Spain Valencia Avenida Blasco Ibánez, 17 +34 961 973500

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2798 Hospital General Universitari Valencia Spain Valencia Avda. de los Tres Cruces 2 +34 963 131800

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2799
Hospital Universitari i Politécnic La Fe, 

Bulevar
Spain Valencia

Avenida de Fernando Abril 

Martorell 106
+34 961 244000

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

2800 Hospital Universitario de La Ribera Spain Valencia Ctra. Corbera, Km 1 +34 962 458100

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2801 Imed Valencia Spain Valencia
Avenida de la Ilustración 1, 

Burjassot
+34 966 868 685

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2802 Hospital Universitario Dr. Peset Spain Valencia Avenida de Gaspar Aguilar, 90 +34 961 622300

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2803 Hospital S.V.S. Marina Baixa Spain Villajoyosa
Avda. Alcalde Jaume Botella 

Mayor, 7
+34 966 859800

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2804 Hospital Universitario Puerta del Mar Spain Cadiz Avenida Ana de Viya, 21 +34 956 002100

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

2805 Hospital Universitario de Ceuta Spain Ceuta
Urbanización Loma Colmenar 

S/N
+34 856 907000

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2806 Hospital Universitario Ramon y Cajal Spain Madrid
Carretera Colmenar Viejo, km. 

9,100
+34 91 3368000

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2807 Hospital Universitario de la Princesa Spain Madrid Calle Diego de León, 62 +34 915 202200

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2808 Unidad Medica Angloamericana Spain Madrid Conde de Aranda, 1 - 1 Izq. +34 91 4351823

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2809 Hospital Fundación Jiménez Díaz Spain Madrid Avenida Reyes Católicos, 2 +34 915 504 800

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

2810 Hospital Universitario La Paz Spain Madrid Paseo de la Castellana, 261 +34 91 7277000

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2811 Hospital Universitario 12 de Octubre Spain Madrid Avenida de Córdoba, s/n +34 91 3908000

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2812 Hospital Infantil Universitario Niño Jesús Spain Madrid Avenida Menéndez Pelayo, 65 +34 91 5035900

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2813
Hospital General Universitario Gregorio 

Marañón
Spain Madrid C/del Doctor Esquerdo, 46 +34 91 5868000

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2814 Centro Medico San Bernardo Spain Madrid
Calle Jerónimo de la Quintana, 

8
+34 91 4481107

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

2815 Hospital Universitario Infanta Leonor Spain Madrid
Avda de la Gran Vía del Este, 

80
+34 91 1918000

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2816 Centro Medico Habana Spain Madrid
Calle Nuestra Sra de Lujan, 3, 

Paseo de la Habana 170
+34 91 3596083

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2817 Hospital Universitario Santa Cristina Spain Madrid
C/  Maestro Amadeo Vives, 2 y 

3
+34 915 574300

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2818 Hospital Universitario del Sureste Spain Madrid Ronda del Sur, 10 +34 918 394000

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2819 Nawaloka Hospital Colombo Sri Lanka Colombo

23, Deshamanya H. K 

Dharmadasa Mawatha, 

Colombo 2

+94112544444

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

2820 Durdans Hospital Sri Lanka Colombo 3, Alfred Place, Colombo 3 +94115410345

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2821 Lanka Hospitals Sri Lanka Colombo
578 Elvitigala, Mawatha, 

Narahenpita, Colombo 5
+94115430000

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2822 Hemas Hospital-Wattala Sri Lanka Colombo
389, Negombo-Colombo Main 

Road, Wattala
+94117888888

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2823 Hemas Hospital-Thalawathugoda Sri Lanka Colombo
647/2a, Pannipitiya Road, 

Thalawatugoda
+94 11 7 888 888

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2824 Asiri Hospital Galle Sri Lanka Galle No.10, Wakwella Road +94914640640

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

2825 New Philip Hospital Sri Lanka Kalutara 225, Galle Road, Kaluatara +94342222888

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2826 Lakeside Adventist Hospital Sri Lanka Kandy 40  Sangaraja Mawatha, Kandy +94 81 223 4605

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2827 Nawaloka Hospital Negombo Sri Lanka Negombo No. 169, Colombo Road +94 31 5 777 77

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2828 Royal Care International Hospital (RCIH) Sudan Burrī ad Darā'isah
Bburri Square no 7, Block no 

29, Burri
+249156550150

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2829 Care Plus International Medical Centre Sudan Juba
Plot 448, Block 3K South, 

Tongping
+211977315100

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

2830
Medical Response for Diplomatic Corps 

Int. (MRDC)
Sudan Juba Nimra Talata, Plot 3 +211917088111

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2831 AMI South Sudan (AMISS) Sudan Juba

Aspen Compound, Indian 

Embassy Road, Thongping Plot 

540, Block 3

+211915585701

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2832
Academisch Ziekenhuis Paramaribo - 

AZP
Suriname Paramaribo Flustraat +597 44 2222

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2833 Longyearbyen Hospital Svalbard Longyearbyen
Longyearbyen, Svalbard and 

Jan Mayen
+47 79 02 42 00

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2834 The Clinic Manzini Clinic Private Hospital Swaziland Manzini Lugagageni Street +26825057430

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

2835 SwaziCo Medics 911 Swaziland Mbabane Emphalwini Mall +26824046944

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2836 Medlab Eswatini Swaziland Mbabane
Mkhonubovu Street, Checkers, 

Eswatini
+26824042423

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2837 Sophia Hemmet Sjukhus Sweden Stockholm Valhallavagen 91 +46 8 406 20 00

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2838 Danderyds sjukhus AB Sweden Stockholm Mörbygårdsvägen, Danderyd +46 8 123 550 00

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2839 Capio St Göran's Hospital Sweden Stockholm St Göransplan 1 +46 8 5870 10 00

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

2840 Karolinska University Hospital Solna Sweden Stockholm Karolinska Vägen +46851770000

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2841 Stockholm South General Hospital AB Sweden Stockholm Sjukhusbacken 10 +4686161000

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2842 Stockholm Care (To Care City) Sweden Stockholm Karlavågen 58 +4686722400

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2843
Skanes University Hospital Malmö - 

Skanes Universi
Sweden Malmö

Getingevägen 4, Inga Marie 

Nilssons Gata 10
+46 40 331000

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2844 Clinique des Grangettes Switzerland Chêne-Bougeries Chemin des Grangettes 7 +41 22 305 0111

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

2845 Clinique Generale Beaulieu Switzerland Geneva Chemin Beau Soleil +41 22 839 55 55  

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2846 HUG Hopitaux Universtaires de Geneve Switzerland Genève Gabrielle-Perret-Gentil 4 +41 22 372 33 11   

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2847 Hopital de la Tour Switzerland Genève Avenue J.D. Maillard 3
+41 22 719 6000   +41 

22 719 6600

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2848 Hirslanden Clinique La Colline Switzerland Genève Avenue Beau-Sejour 6 +41 22 702 20 22

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2849 Clinique de Genolier Switzerland Genolier Route du Muids 3 +41 22 366 90 00

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

2850 Hirslanden Clinique Bois-Cerf Lausanne Switzerland Lausanne Avenue d'Ouchy 31 +41 21 619 69 69

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2851 Hirslanden Clinique Cecil Lausanne Switzerland Lausanne Avenue Ruchonnet 53 +41 21 310 50 00

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2852 Hirslanden Klinik Aarau Switzerland Aarau Schänisweg +41 62 836 7000

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2853 Hirslanden Klinik Am Rosenberg Heiden Switzerland Heiden Hasenbühlstrasse 11 +41 71 898 52 52

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2854 Hirslanden Klinik Birshof Switzerland Münchenstein Reinacherstrasse 28 +41 61 335 22 22

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

2855 Universitätsspital Basel Switzerland Basel Spitalstrasse 21 +41 61 2652 525  

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2856 Hirslanden Klinik Beau-Site Bern Switzerland Bern Schänzlihalde 11 +41 31 335 33 33

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2857 Hirslanden Klinik Permanence Bern Switzerland Bern Bümplizstrasse 83 +41 31 990 41 11

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2858 Hirslanden Salem-Spital Bern Switzerland Bern Schänzlistrasse 39 +41 31 337 60 00

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2859 Hirslanden Praxiszentrum am Bahnhof Switzerland Bern Parkterrasse 10 +41 31 335 50 00

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

2860 Inselspital Universitatspital Bern Switzerland Bern Freiburgstrasse 18 +41 31 632 21 11   

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2861 Hirslanden Klinik St. Anna Luzern Switzerland Luzern St. Anna Strasse 32 +41 41 208 32 32

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2862 Hirslanden Klinik St. Anna in Meggen Switzerland Meggen Huobmattstrasse 9 +41 41 379 60 00

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2863
Hirslanden Klinik Stephanshorn St. 

Gallen
Switzerland Sankt Gallen Brauerstrasse 95 +41 71 282 71 11

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2864 Hirslanden Klinik Belair Schaffhausen Switzerland Schaffhausen Reitstrasse 30 +41 44 388 75 75

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

2865 Hirslanden Andreasklinik Cham Zug Switzerland Cham Rigistrasse 1 +41 41 784 07 84

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2866 Spital Männedorf Switzerland Männedorf Asylstrasse 10 +41 44 922 22 11

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2867 Hirslanden Klinik Hirslanden Zürich Switzerland Zürich Witellikerstrasse 40 +41 44 388 75 75

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2868 Hirslanden Klinik Im Park Zürich Switzerland Zürich Seestrasse 220 +41 44 209 21 11

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2869 Hirslanden Head Office Hirslanden AG Switzerland Zürich Seefeldstrasse 214 +41 44 388 85 39

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

2870 Praxis Riesbach Switzerland Zürich Mühlebachstrasse 37 +41 44 251 5141

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2871 Taiwan Adventist Hospital Taiwan Taipei
No. 424號, Section 2, Bādé 

Road, Songshan District
+886227718151-2670

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2872 Taiwan Landseed International Hospital Taiwan Ta-yung
No. 77, Kwang-Tai Road, Ping-

jen City
+886 3 494 6666

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2873 Taipei Municipal Wanfang Hospital Taiwan Taipei
No. 111, Section 3, Xinglong 

Road, Wenshan District
+886229307930

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2874 Prospect Clinic Tajikistan Dushanbe 33, Sanoi Street +992372243092

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

2875 Shifo Medical Center Tajikistan Dushanbe Druzhby narodov street 106 +992372273459

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2876 Avicenna Hospital Tajikistan Dushanbe fotekh Niyezi 34

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2877 Arusha Lutheran Medical Centre Tanzania Arusha Father Babu Road +255272545118

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2878 AAR Arusha Health Center Tanzania Arusha Simoen Road +255272543062

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2879 Aga Khan Health Centre, Arusha (AKH) Tanzania Arusha
2546 Seth Benjamin Street, 

Block H, Area F, Plot 506
+255655231233

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

2880
Aga Khan Hospital, Dar Es Salaam 

(AKH)
Tanzania Dar es Salaam

Ocean Road

Kivukoni Front
+255222115151

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2881 Sali International Hospital Tanzania Dar es Salaam
Plot 589, Yacht Club Road

Msasani Peninsula
+255222601296

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2882
DSM/IST International Medical Clinic 

Tanzania
Tanzania Dar es Salaam

International School of 

Tanganyika, Ruvu Street, 

Masaki

+255718783393

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2883
AAR Healthcare Limited, Head Office, 

Chato Health
Tanzania Dar es Salaam

Plot 1, Ali Hassan Mwinyi Road 

and Uporoto Street, Regent 

Estate

+255758916282

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2884
Aga Khan Health Center, Mbezi Beach 

(AKH))
Tanzania Mbezi

Shamo Towers

Plots 246-247, Block D

Bagamoyo Road

+255788928073

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

2885
Aga Khan Primary Medical Centre, 

Dodoma (AKH)
Tanzania Dodoma 6th Street Municipality +255262321789

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2886
Kilimanjaro Christian Medical Center - 

KCMC
Tanzania Moshi Kisinane Road +255272754377

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2887 Dr Henrik Friis Juhl Tanzania Matemwe
Zanzibar Hyperbaric Chamber, 

Fairmont Resort
+255777788500

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2888 Dr Mehta´s Hospital Tanzania Stone Town House number. 3353 +255777410099

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2889
Global Hospital Zanzibar / Tasakhtaa 

Hospital
Tanzania Zanzibar

Victoria Street

Vuga Road

Stone Town

+255242232222

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

2890 Zanaid Clinic / StoneTown Medical Clinic Tanzania Mbweni On Chukwani Road, Mbweni +255777777112

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2891 Phoenix Urgent Doctors Taranaki New Plymouth 95 Vivian Street +6467594295

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2892 Southern Cross New Plymouth Hospitals Taranaki New Plymouth 205 St Aubyn Street +6467594820

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2893 Royal Hobart Hospital Tasmania Hobart

48 Liverpool Street 

(Department of Health & 

Human Services), GPO Box 

125

+61361668308

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2894 Salamanca Medical Centre Tasmania Hobart 5A Gladstone Street +61362238181

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

2895 After Hours Doctor Tasmania Hobart 252 Main Road, Derwent Park +61361652360

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2896 Dr Paul Sillifant Private Specialist Tasmania Hobart Suite 10/ 33 Argyle Street 0362143072

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2897 Calvary St. Vincent's Hospital Tasmania Launceston 5 Frederick Street +61363324999

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2898 Launceston General Hospital Tasmania Launceston 274 - 280 Charles Street +61367776777

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2899 Launceston After Hours Medical Service Tasmania Launceston 50a Frankland Street +61363314588

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

2900 St David's North Austin Medical Center Texas Austin 12221 MoPac Expy

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2901 St David's Medical Center Texas Austin 919 E 32nd Street

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2902 St David's South Austin Hospital Texas Austin 901 W Ben White Boulevard +1 512 447 2211

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2903 UT Southwestern University Hospital Texas Dallas PO Box 849928, Dallas, TX +1 214 648 3111

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2904
University of Texas Medical Branch - 

Galveston
Texas Galveston

301 University Boulevard, 

Galveston TX
+1 409 747 7260

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

2905
Memorial Hermann The Woodlands 

Hospital
Texas Houston

9250 Pinecroft, The 

Woodlands, TX
+1 713 897 2300

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2906
Memorial Hermann Greater Heights 

Hospital
Texas Houston

3 1635 North Loop West, 

Houston, TX
+1 713 867 2000

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2907 Memorial Hermann Southeast Hospital Texas Houston 11800 Astoria Boulevard +1 281 929 6100

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2908 Health and Wellness Clinic PC Texas Katy
9 23920 Katy Freeway, Ste 

330, aty, TX
+1 281 665 8498

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2909 Midland Memorial Hospital Texas Midland 400 Rosalind RedFern Grove +1 432 221 1111

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

2910 St David's Round Rock Medical Center Texas Round Rock 2400 Round Rock Avenue +1 512 341 1000

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2911
St Lukes Health - The Woodlands 

Hospital
Texas The Woodlands PO Box 4546, Houstan +1 936 266 2000

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2912 Bangkok Hospital Thailand Bangkok

2, Soi Soonvijai 7, New 

Petchburi Rd, Huaykwang , 

Bangkok 10310

(+66) 23103000

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2913 Bangkok Hospital Chanthaburi Thailand Chanthaburi

25/14, Thaluang Road, 

Watmai, Mueang,  Chanthaburi 

22000 Thailand

(+66) 39319888

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2914 Bangkok Hospital Chiang Mai Thailand Chiang Mai

88/8, Moo 6, Nang Pa Khrang 

Sub District, Chiang Mai, 

Thailand

(+66) 52089888

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

2915 Bangkok Hospital Hatyai Thailand Songkhla

No.75, Soi 15, Petechakasem 

Road, Hatyai, Songkhla 90110 

Thailand

(+66) 74272800

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2916 Bangkok Hospital Hua Hin Thailand Prachuapkhirikhan

888, Petchkasem Road, Hua 

Hin, Prachuapkhirikhan 77110 

Thailand

(+66) 32616800

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2917 Bangkok Hospital Khon Kaen Thailand Khon Kaen

888, Moo 16, Naimuang Sub 

District, Muang Khon Kaen 

District, Khon Kaen 40000 

Thailang

(+66) 43042888

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2918 Bangkok Hospital Pakchong Thailand Pakchong

5/1 Mitraparp Road A, 

Pakchong Nakonratchasima 

30130 Thailand

(+66) 44316611

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2919 Bangkok Hospital Pattaya Thailand Chonburi

301, Moo 6, Sukhumvit Road 

(Km.143), Naklua, 

Banglamung, Chonburi 20150, 

Thailand

(+66) 38259999

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

2920 Bangkok Hospital Phitsanulok Thailand Phitsanulok

138, Phra Ong Dam Road, Nai 

Muang, Phitsanulok 65000, 

Thailand

(+66) 55212222

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2921 Bangkok Hospital Phuket Thailand Phuket

2/1, Hongyok Utis Road, 

Muang, Phuket 83000, 

Thailand

(+66) 76254425

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2922 Bangkok Hospital Prapadaeng Thailand Samutprakarn

288, Moo 1, Suksawas Road, 

Pakklongbangplakod 

Phrasamutjadee, 

Samutprakarn 10290, Thailand

(+66) 28189000

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2923 Bangkok Hospital Ratchasima Thailand Nakhon Ratchasima

1308/9, Mitrapap Road, Nai 

Muang, Nakhon Ratchasima 

30000, Thailand

(+66) 44429999

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2924 Bangkok Hospital Rayong Thailand Rayong

8, Moo 2, Soi Saengchan 

Neramit Nernpra, Rayong 

21000, Thailand 

(+66) 38921999

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

2925 Bangkok Hospital Samui Thailand Suratthani

57, Moo 3, Thaweerat Phakdee 

Road, Bophut, Koh Samui, 

Suratthani 84320, Thailand

(+66) 77429500

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2926 Bangkok Hospital Sanamchan Thailand Nakorn Pathom

1194, Petchkasem Road, 

Sanamchan Amphur Muang, 

Nakorn Pathom 73000, 

Thailand

(+66) 34219600

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2927 Bangkok Hospital Trat Thailand Trat

376, Moo 2, Sukhumvit Road, 

Wangkrajae, Muangtrat, Trat 

23000, Thailand

(+66) 39552777

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2928 Bangkok Hospital Udon Thailand Udonthani

111, Thongyai Road, 

Markkaeng Muang District, 

Udonthani 41000, Thailand

(+66) 42343111

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2929 BNH (Bangkok Nursing Home) Hospital Thailand Bangkok
9/1, Convent Road, Silom 

Bangkok 10500, Thailand
(+66) 026862700

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

2930 Bumrungrad International Hospital Thailand Bangkok

33, Sukhumvit 3 (Soi Nana 

Nua), Wattana, Khlong Toei 

Watana, 10110 Bangkok

(+66) 20114640

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2931 Phangan International Hospital Thailand Suratthani

115/12, Moo 1, Baan Tai, Koh 

Phangan, Suratthani 84280 

Thailand

(+66) 77429559

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2932 Samitivej Hospital -Srinakarin Thailand Bangkok
488 Srinakarin Rd., Suanluang, 

Bangkok 10250
(+66) 20222222

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2933 Samitivej Hospital -Sukhumvit Thailand Bangkok
133 Sukhumvit 49, Klongtan 

Nua, Vadhana, Bangkok 10110
(+66) 20222222

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2934 Siriroj International Hospital Thailand Suratthani

115/12, Moo 1, Baan Tai, Koh 

Phangan, Suratthani 84280 

Thailand

(+66) 76361888

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

2935 Stamford Medical Lda Timor Leste Dili
Rua Martires da Patria, 

Mandarim
+6703310141

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2936 Clinique BIASA Togo Lomé
30 Rue Pasteur Baeta, 

Communi 1, Nyekonakpoe
+22822211160

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2937 Polyclinique Internationale St Joseph Togo Lomé
8 Boulevard du Haho, Tokoin 

Hedzranawoe
+22822267232

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2938 National Hospital Vaiola Tonga Nuku`alofa

3 Taufa'ahau Road, PO Box 

59, Nuku'alofa, 

Tonga

+67623200

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2939 St. Clair Medical Centre
Trinidad and 

Tobago
Saint Clair

18 Elizabeth Street, St Clair, 

Port of Spain
+1 868 628 5978

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

2940
Ryan Abraham MD - Serpentine Road 

Family Care

Trinidad and 

Tobago
Saint Clair 4 Serpentine Road, St Clair +1 868 622 7340

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2941 Polyclinique Jerba La Douce Tunisia Djerba
Hawmat as Suq, Zone 

Touristique, Houmt Souk
+21675730100

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2942 Polyclinique Jerba Internationale Tunisia Djerba Route Sidi Salem, Houmt Souk +21675623323

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2943 Dr Sma Faouzi Tunisia Midoun

Médecin Généraliste installé a 

Djerba, Rue Moutanabi cite 

Riadh Ouled Amor

+21652958124

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2944 SMS Clinique Essouani Monastir Tunisia Monastir Zone Du Stade +21673501001

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

2945 Centre International Carthage Medical Tunisia Monastir Jlnen El Quest, Dkhila, Quest +21673524000

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2946 Polyclinique Hammamet Tunisia Hammamet Avenue des Nations Unies +21672266000

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2947 Polyclinique les Violettes Tunisia Nabeul Route d'Hammamet +21672224000

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2948 Clinique IBN Rochd Tunisia Nabeul Mongi Slim Street 15 +21672220000

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2949 Clinique Les Oliviers Tunisia Sousse Boulevard du 14 Kanvier +21673242711

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

2950 Clinique Essalem Tunisia Sousse Place du Maghreb Arabe +21673210375

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2951 Polyclinique La Corniche Tunisia Sousse
1 Boulevard Mongi Bali, La 

Corniche
+21673222666

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2952 Clinique Saint Augustin Tunisia Tunis 7 Rue Abou Hanif, Mutuelleville +21671783033

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2953 Clinique El Manar Tunisia Tunis Rue Habib Echatti, El Manar I +21671885000

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2954 Acibadem Adana Hastanesi Turkey Adana Seyhan  - Adana +90 3224554444

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

2955 Özel Alanya Anadolu Hastanesi Turkey Alanya
Kadipasa Mahallesi, Stad 

Caddesi No.28/A
+90 2425226262

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2956 Dr.Call Cagan Arikan Turkey Alanya
6 Saray Mahallesi, Ataturk 

caddesi No.137, Alya 1 apt
+90 2425113366

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2957 Ozel Alanya Sifa Cerrahi Tip Merkez Turkey Alanya

2 Kadipasa Mahallesi, Sugozu 

caddesi, Zeki emmi apartmanı 

B blok No.46

+90 2425220123

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2958 Özel Akdeniz Sifa Konyaalti Tip Merkezi Turkey Antalya
Kuskavagi Mahallesi, Ataturk 

Bulvari, No.81, Konyaalti
+90 5367368888

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2959 Akdeniz Sifa Hastanesi Turkey Antalya

Kuzey Yaka Mahallesi, 

Yesilirmak Caddesi, No.367, 

Varsak Koprusu, Kepez

+90 5367368888

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

2960 Demre Devlet Hastanesi Turkey Antalya
Beymelek Bld.Beymelek Koyu 

Yolu, Demre
+90 2428721610

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2961 Syedra Poliklinigi Turkey Antalya
Mahmutlar Mahallesi, Barbaros 

Caddesi, 212 Sokak No:6 
+90 2425285307

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2962 Syedra Belek Clinic Turkey Belek Belek Mahallesi 45.Sok No:4 +90 2425285307

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2963 Syedra Kemer Turkey Kemer
Camyuva Mahallesi, Ahmet 

Can Caddesi, No.9/72
+90 2425285307

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2964 Özel Sahil Poliklinig Turkey Kemer
Yeni Mahalle, Akdeniz Caddesi 

No:102/A
90 2428146959

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

2965 Özel Konakli Poliklinigi Turkey Konaklı

Telatiye Mahallesi 19.sokak, 

Guven apartmani A blok, 

Konakli

+90 2425653834

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2966 Özel Akdeniz Hastanesi Turkey Manavgat
Sorgun Mahallesi, 8151 Sokak, 

No.10
+90 2427533737

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2967 Syedra Okurcular Medical Center Turkey Okurcalar
Okurcular Kasabasi, Merkez 

Mahallesi, Aparslan Turkes
+90 2425285307

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2968 Medicus Out-Patient Services Turkey Side Karabekir Caddesi No.50 +90 2524123007

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2969 Gozde Hospital Kusadasi Turkey Kuşadası
Turkmen Mahallesi, Riza Sarac 

Caddesi, No.1/2
+90 2566145656

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

2970 Eromed Clinics-Kusadasi Turkey Kuşadası
Ege Mahallesi, Turgut Ozal 

Bulvari No.60/B
+90 2566182500

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2971 Didyma Medical Center Turkey Didim
Efeler Mahallesi, Ataturk 

Bulvari, No.118
+90 2568114111

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2972 Acibadem Bursa Hastanesi Turkey Bursa
Fatih Sultan Mehmet Bulvari, 

Sumer Sokak, No.1
+90 2242704444

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2973 Denizli Tekden Hastanesi Turkey Denizli

Murat Dede Mahallesi Karcı 

Yolu Caddesi 29 Ekim Bu, 

Denizli

+90 2582413330

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2974 Buhara Tip Merkezi Turkey Erzurum
Yenisehir Girisi No:3 Yenisehir 

Kavsagi
+90 4423168097

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

2975 Acibadem Altunizade Hastanesi Turkey Üsküdar
Altunizade Mahallesi, Yurtcan 

Sokak No.1
+90 2166495730

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2976 Cesme Özel Saglik Turkey Çeşme
Sakarya Mahallesi, Inkilap 

Caddesi, No.109A
+90 2327120807

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2977 Egepol Hastanesi Turkey İzmir
Halide Edip Adivar Bulvari 507 

Sok. No:3, Izmir
+90 2322622222

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2978 Berkalp Özel Saglik / ABC Health Service Turkey İzmir

Berkalp Özel Saglik, Atatürk 

Mahallesi, St.Jean Caddesi, 

No.1

90 2328922500

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2979 Medikar Hastanesi Karabuk Turkey Karabük

Universite Mahallesi,Sehit 

Atese Resat Morali Bulv, 

Karabuk

+90 3704156378

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

2980 Tekden Hastanesi Turkey Kayseri
Gevher Nesibe Mah. Gür Sok. 

No. 4, Kayseri
+90 352 232 3333

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2981 Acibadem Kayseri Hastanesi Turkey Kayseri

Seyitgazi Mahallesi, Mustafa 

Kemal Pasa Bulvari, No.1/1-A, 

Melikgazi

+90 352 207 4444

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2982 Acibadem Hastanesi Kocaeli Turkey Kocaeli
Yenimahalle Mahallesi, Inkilap 

Caddesi, No.9
+90 2623174444

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2983 Ozel Buyuksehir Hastanesi Turkey Konya Hastane Cad. Iktap sk.No 4 +90 3324441274

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2984 Özel Konya Hospital Turkey Konya
Şemsi Tebrizi Mh.Şerafettin 

cd.No:95
+90 3323503777

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

2985 Amerikan Hastanesi Bodrum Turkey Bodrum
Türkkuyusu Mahallesi, 

Masmabedi Caddesi, No.33/35
+90 252 313 6566

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2986 Özel Clinic Bodrum Poliklinigi Turkey Bodrum
Eskicesme Mahallesi, Mister 

Hadi Sokak No.3
90 2523160317

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2987 Atlas Clinic Sarigerme Turkey Dalaman

Fevziye Mahallesi, Fevziye 

Sarisu Cad., TTHotel Tropikal 

Dükkanları, Ortaca

+90 2522868629

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2988 Atlas Clinic Gocek Turkey Fethiye
Göcek Mahallesi, Begonvil 

Sokak, No.9
+90 2526452225

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2989 Dr. Unal Bilgin Turkey Fethiye
Tuzla Mahallesi, 529 Sokak, 

Denizevler Sitesi No.20 B Blok
+90 5323113728

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

2990 Dr.Bora Oflaz Turkey Marmaris Kemal Elgin Bulvari No.88 +90 2524123007

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2991 Yücelen Hastanesi Mugla Turkey Muğla

Köktelli Mahallesi, Kötekli 

Mevkii, Marmaris Yol Kavsagi, 

Mentese

+90 252 2238040

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2992 Yücelen Ortaca Hospital Turkey Ortaca
Mugla Fethiye Karayolu Uzeri 

Atatürk Cad. 80, Ortaca-Mugla
+90 2522825252

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2993 Bayindir Hastanesi - Sogutozu Turkey Ankara
Kizilirmak Mahallesi, 1443 

Caddesi, No.17, Sogutozu
+90 3122879000

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2994 Ankara Güven Hastanesi Turkey Ankara
Simsek Sokak 29/D, 

Kavaklidere
+90 3124572525

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

2995 Bayindir Hastanesi - Kavaklidere Turkey Ankara
Kavaklidere Mahallesi, Ataturk 

Bulvari, No.201
+90 3124280808

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2996 Acibadem International Hospital Turkey Istanbul Istanbul Cad. No: 82, Yesilyurt +90 2124684444

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2997 Istanbul Florence Nightingale Hastanesi Turkey Istanbul
Çaglayan, Abide-i Hürriyet Cad. 

No 164, Sisli
+90 2122244950

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2998 Acibadem Bakirkoy Hastanesi Turkey Istanbul
Halit Ziya Usakligil Cad.1, 

Bakirroy
+90 2124144444

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2999
Gayrettepe Florence Nightingale 

Hastanesi
Turkey Istanbul

Gayrettepe Mah. Cemil Aslan 

Güder Sok. No: 8, Gayrettepe
+90 2122883400

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

3000 Bayindir Hastanesi - Icerenkoy Turkey Istanbul
Icerenkoy Mahallesi, Ertac 

Sokak, No.19
+90 2165752666

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

3001 Bayindir Levent Tip Merkezi Turkey Istanbul

Nispetiye Mahallesi, Aytar 

Caddesi, Aydin Sokak, No.8, 

Levent

+90 2122796060

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

3002 Istanbul Cerrahi Hastanesi Turkey Istanbul

Tesvikiye Mahallesi, Fulya 

Bayiri Ferah Sokak, No.22, 

Sisli

+90 2122969450

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

3003 Acibadem Maslak Turkey Istanbul Büyükdere Caddesi No. 40 +90 2123044444

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

3004 Acibadem Kadikoy Hastanesi Turkey Istanbul
Acibadem Mahallesi, Tekin 

Sokak, No.8, Kadikoy
+90 216 544 4444

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

3005 Acibadem Fulya Hastanesi Turkey Istanbul

Dikilitas Mahallesi, Hakki Yeten 

Caddesi, Yesilcimen Sokak, 

No.23

+90 2123064444

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

3006 Acibadem Etiler Poliklinigi Turkey Istanbul
Nispetiye Caddesi No.40/8, 

Levent
+90 2122830333

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

3007 Acibadem Taksim Turkey Istanbul
Inönü Mahallesi, Nizamiye 

Caddesi, No.109, Taksim
+90 2122734444

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

3008 Central Turkish Hospital Turkmenistan Ashgabat 1, Emre Yunus Steet +99312450303

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

3009 Mediclinic Airport Road Hospital UAE Abu Dhabi Airport Road, P.O.Box 48481 +97124446655

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

3010 Mediclinic Al Noor Hospital UAE Abu Dhabi
Mohammad Bin Butti Bldg., 

Khalifa Street, P.O.Box 46713
+97126265265

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

3011 Mediclinic City Hospital FZ-LLC UAE Dubai
Dubai Healthcare City Bld. 37, 

P.O.Box 505004
+97144359999

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

3012 Saudi German Hospital Dubai UAE Dubai

Al Barsha 3, Hessa Street 331, 

West Off, Exit 36, Sheikh 

Zayed Road, P.O.Box 391093

+97143890000

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

3013 Medcare Hospital L.L.C. UAE Dubai
Opp. Safa Park Gate no. 1, 

Jumeirah
+97144079100

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

3014 International Modern Hospital UAE UAE Dubai
Port Rashid Road, Al Mankhool 

Area, P.O.Box 121736
+97144063000

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

3015 Medcare Orthopaedics & Spine Hospital UAE Dubai

22 A street From Sheikh Zayed 

Road 2nd Interchange, 

P.O.Box 215565

+97143768400

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

3016 Mediclinic Al Sufouh UAE Dubai
Dubai Knowledge Village Block 

10, Al Sufouh, P.O.Box 500723
+97143661030

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

3017 Mediclinic Mirdif UAE Dubai Uptown Mirdif, P.O.Box 232328 +97142881302

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

3018 Mediclinic Ibn Battuta Polyclinic UAE Dubai
Ibn Battuta Mall, China Court, 

P.O.Box 117093
+97144409000

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

3019 Mediclinic Dubai Mall UAE Dubai
The Dubai Mall, P.O.Box 

282890
+97144495111

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

3020 Mediclinic Arabian Ranches UAE Dubai
Arabian Ranches Main Gate, 

P.O.Box 282602
+97144534020

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

3021 Health Bay Polyclinic Mirdiff UAE Dubai F6, Uptown Mirdiff +97142524511

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

3022 Health Bay Day Surgery Center LLC UAE Dubai
Al Wasal Road, Umm Suqeim 

2, P.O.Box 118012
+97143487140

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

3023 Mediclinic Al Qusais UAE Dubai
Damascus Street, P.O.Box 

30622, Al Qusais
+97146028999

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

3024 Mediclinic Meadows UAE Dubai
Meadows Street 1, P.O.Box 

282414
+97144534040

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

3025 Mediclinic Beach Road UAE Dubai

Al Hudaiba Awards Building, 

Block A, 1st Floor, P.O.Box 

65952

+97143797711

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

3026 Health Bay Polyclinic (Branch Al Thaya) UAE Dubai
Al Thanya Street, Villa 1089, 

P.O.Box 1089
+97143487140

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

3027 Health Bay Polyclinic Motor City UAE Dubai
Al Hebiah First, Detroit House, 

P.O.Box 118012
+97143487140

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

3028 RAK Hospital UAE Ra's al Khaymah Al Qusaidat, P.O.Box 11393 +97172074444

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

3029 The Surgery Ltd (Dr. Stockley & Partners) Uganda Kampala Plot 42, Naguru Drive +256312256001-3

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

3030 Nakasero Hospital Uganda Kampala Plot 14 A, Akii Bua Road +256312531400

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

3031 International Hospital Kampala (IHK) Uganda Kampala
Plot 4686, St. Barnabas Road, 

Kisugu, Namuwongo
+256312200553

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

3032
Aga Khan University Medical Centre 

Metroplex Mall
Uganda Kampala

Northern By Pass , Metroplex 

Shopping Mall
+256414240146

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

3033
Aga Khan University Medical Centre 

Acacia 
Uganda Kampala

1st Floor, Acacia Shopping 

Mall, Kira Road, Acacia
+256414343565

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

3034 Kiev Regional Clinical Hospital Ukraine Kiev 1, Baggovutivska str +380442370695

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

3035 Boris Private Hospital Ukraine Kiev 12, avenue Bazhana +380442380000

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

3036 Boris Clinic Ukraine Kiev 55a Veluka Vasilkivska street + 380442380000

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

3037 Healthy and Happy Medical Center Ukraine Kiev 39, Saksaganskogo +380445010203

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

3038 FastMed Medical center Ukraine Kiev
vul Larisi Rudenko, 10-B, kim 

91
+380444950009

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

3039 Dobrobut clinic Ukraine Kiev 10 Pymonenka str + 380444950056

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

3040 Universum Clinic Ukraine Kiev Vladimira Vinnichenka street, 4 +380 44 599 54 05

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

3041 Hemo Medica Ukraine Ukraine Uzhhorod 28,Ptremogi str +380312671817

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

3042 Vidiclinic Medical Center Ukraine Chernihiv 44, avenue Mira +380462612400

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

3043 Vashe Zdorovie Medical Center Ukraine Dneprovskiy 30, Mironova str +380567787025

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

3044 Zdorovoepokolenie Ukraine Dneprovskiy
123 D, Naberezhnozavodska, 

str
+380563776011

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

3045
Policlinica simeynoi medicini Medical 

Center
Ukraine Dniprodzerzhyns'k 29 Avenue Anoshkina +380569238532

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

3046 kod zdoroviya Ukraine Mariupol' 102 avenue metalurgiv +380629534747

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

3047 mariupol city clinic #1 Ukraine Mariupol' 2 bedrova street +380629473604

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

3048 mariupol city clinic #2 Ukraine Mariupol' 46  bedrova street +380629511531

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

3049 Asklepiy Medical Center Ukraine Ivano-Frankivs'k 22, Dnistrovska str +380342243140

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

3050 VinAlfaMed Medical Center Ukraine Vinnitskiye Ivany 26,Malinovskogo str +380432572090

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

3051 Zdravomed Medical Center Ukraine Vinnitskiye Ivany 126 a, Keletska str +380432699020

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

3052 Hospital Doctor Alex Ukraine Kharkiv 4, Vorobyov str +380577198888

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

3053 Evviva Medical Center Ukraine Kharkiv 90, Sumska str +380577056641

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

3054 tornado medical group Ukraine Kherson 37 zhovtnevyy revolution street +380503963655

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

3055 Tovmed Medical Center Ukraine Vin'kivtsi 7, Lebedinskogo str +380432261863

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

3056 Acinus Medical Center Ukraine Kirovohrad 65, velyka Perspektyvna str +380522332035

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

3057 Lviv Regional Clinical Hospital Ukraine L'viv 7,Chernigivska str +38032275502

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

3058 St. Paraskeva Medical Center Ukraine Labach 7, Zavodska str +38022954000

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

3059 Mantra Medical Center Ukraine Labach 233, Zmarstunivska str +380677171813

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

3060 Zdorova rodyna Medical Center Ukraine Lutska 48, Kravchuka str +380332782706

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

3061 nikolaev regional clinical hospital Ukraine Nikolayev 1 kievska street +380512417938

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

3062 active medical medical center Ukraine Nikolayev 71 a avenue lenina +380512777888

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

3063 medprestizh medical center Ukraine Nikolayev 3v sadova street +380512777103

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

3064 Chernovsti Regional Clinical Hospital Ukraine Chernov 137, Golovna str +380372514744

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

3065 Vitacenter Medical Center Ukraine Zaporozh'ye 3, sedova street +380612890705

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

3066 lavka zhittya Ukraine Zaporozh'ye 57 A, ukrainska street +380617015315

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

3067 diaservis medical center Ukraine Zaporozh'ye 15, panfilov str +380612849393

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

3068 Rivne Regional Clinical Hospital Ukraine Rivne 78, Kievska str +380362281772

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

3069 into-sana medical center Ukraine Odesa 2a varnenska street +380482307516

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

3070 Aybolit Medical Center Ukraine Cherkashchany 51, geroev Dnepra str +380674733303

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

3071 Latona Medical Center Ukraine Poltava 44, Shevchnko str, room 2 +380532506790

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

3072 Floris Medical Center Ukraine Sumy 2, Chehova str

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

3073 Ternopil University Hospital Ukraine Ternopil' 1, Klinicna str +380352524138

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

3074 Khmelnitsky Regional Clinical Hospital Ukraine Khmelëva 1, Pilotska str +38038260055

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

3075 Bupa Cromwell Hospital
United 

Kingdom
London 162-174 Cromwell Road +44 20 7460 5700

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

3076 Saint Mary's Hospital
United 

Kingdom
London Praed Street +44 20 3312 6224

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

3077 Queen Charlotte's and Chelsea Hospital
United 

Kingdom
London Du Cane Road +44 20 3313 1111

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

3078 Chelsea and Westminster Hospital
United 

Kingdom
London 369 Fulham Road +44 20 8746 8000

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

3079 Guy's and St. Thomas Hospital
United 

Kingdom
London Westminster Bridge Road +44 207 188 3457

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

3080 Mr. P.J. O'Brien MRCOG
United 

Kingdom
London 205-209 Great Portland Street +44 20 7580 4400

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

3081 Medical Express Clinic
United 

Kingdom
London Harley street 117-A +44 207 499 1991

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

3082 The London Clinic Main Hospital
United 

Kingdom
London 20 Devonshire Place +44 20 7935 4444

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

3083 Spire Health Care
United 

Kingdom
London PO Box 62647, 3 Dorset Rise +44 207 427 9099

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

3084 Charing Cross Hospital NHS trust
United 

Kingdom
London Fulham Palace Road +44 20 3313 0313

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

3085 Bupa Health Centre Basinghall
United 

Kingdom
London 4 Basinghall St +44 20 7200 2700 

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

3086 Spire The Montefiore Hospital
United 

Kingdom
Hove 2 Montefiore Road +44 1273 82 81 20

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

3087 Spire Dewsbury Clinic
United 

Kingdom
Dewsbury

Longlands Consulting Rooms, 

Cullingworth Street
+44 1924 410610

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

3088 Spire Alexandra Hospital
United 

Kingdom
Chatham Impton Lane +44 1634 687166

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

3089 Spire Dunedin Hospital, Reading
United 

Kingdom
Reading Bath Road +44 118 958 7676

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

3090 Spire Thames Valley Hospital
United 

Kingdom
Stoke Poges Wexham Street +44 1753 662 241

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

3091 Spire Parkway Hospital
United 

Kingdom
Solihull 1 Damson Parkway, Solihul +44 121 704 1451 

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

3092 Spire Wellesley Hospital
United 

Kingdom
Southend-on-Sea Eastern Avenue +44 1702 462944

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

3093 Spire Manchester Clinic Hale
United 

Kingdom
Altrincham 159 Ashley Road +44 161 232 2303

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

3094 Spire Cheshire Hospital
United 

Kingdom
Warrington Fir Tree Close, Stretton +44 845 602 2500

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

3095 Spire Murrayfield Hospital Wirral
United 

Kingdom
Heswall Holmwood Drive +44 151 648 7000

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

3096 London Doctors Clinic Birmingham City
United 

Kingdom
Birmingham

Wesleyan Building, Colmore 

Circus Queensway
+44 20 8003 8553

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

3097 Spire Little Aston Hospital
United 

Kingdom
Sutton Coldfield Little Aston Hall Drive +44 121 353 2444

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

3098 Spire Ilkley Clinic
United 

Kingdom
Ilkley

International Dev Centre, Valley 

Road
+44 113 269 3939

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

3099 Spire Elland Hospital
United 

Kingdom
Leeds Elland Lane +44 1422 324000

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

3100 Spire Harrogate Clinic
United 

Kingdom
Leeds

Roundhay Hall, Jackson 

Avenue
+44 113 2693939

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

3101 Spire Methley Park Hospital
United 

Kingdom
Leeds Methley Lane, Methley +44 1977 518518

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

3102 Spire Leeds Hospital
United 

Kingdom
Leeds

Roundhay Hall, Jackson 

Avenue
+44 113 2693939

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

3103 Spire Formby Clinic
United 

Kingdom
Liverpool

Cropton House, Three Tuns 

Lane, Formby
+44 151 733 7123

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

3104 Spire Liverpool Hospital
United 

Kingdom
Liverpool 57 Greenbank Road +44 151 733 7123

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

3105 Spire Manchester Hospital
United 

Kingdom
Manchester 170 Barow Moor Road +44 161 226 0112

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

3106 Spire Newcastle Clinic
United 

Kingdom
Newcastle upon Tyne Regent Centre Gosforth +44 191 415 1272

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

3107 Spire Washington Hospital
United 

Kingdom
Washington Picktree Lane, Rickleston +44 191 415 1272

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

3108 Spire Cardiff Hospital
United 

Kingdom
Cardiff Croescadarn Road, Pentwyn +44 29 2054 2509  

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

3109 Spire Bristol Hospital
United 

Kingdom
Bristol The Glenm Redland Hill +44 117 980 4000

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

3110 Spire Murrayfield Edinburgh Hospitals
United 

Kingdom
Edinburgh 122 Corstophine Road +44 131 334 0363

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

3111 Spire Southampton Hospital
United 

Kingdom
Southampton

Chalybeate Close, Tremona 

Road
+44 23 8077 5544

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

3112 Spire Abergele Consulting Rooms
United 

Kingdom
Conwy

Ground Floor, Priory House, 

North Wales Nbusiness Park, 

Abergele

+44 1745 828 900

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

3113 Spire Yale Hospital
United 

Kingdom
Wrexham

Wrexham Technology Park, 

Croesnewydd Road
+44 1978 291 306

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

3114 Spire Cambridge Lea Hospital
United 

Kingdom
Cambridge 30 New Road, Impington +44 1223 266 900

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

3115 Spire Regency Hospital
United 

Kingdom
Macclesfield West Street +44 1625 501150

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

3116 Spire Sussex Hospital
United 

Kingdom
Saint Leonards The Ridge +44 1424 757400

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

3117 Spire Hartswood Hospital
United 

Kingdom
Great Warley Street Eagle Way +44 1277 266 761

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

3118 Spire Portsmouth Hospital
United 

Kingdom
Havant Bartons Road +44 2392 456000

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

3119 Spire Whitstable Clinic
United 

Kingdom
Wickham

Wickham Surgery, Gudgeon 

Suite, Houghton Way
+44 1303 233766

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

3120 Spire Harpenden Hospital
United 

Kingdom
Harpenden Ambrose Lane +44 1582 714420

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

3121 Spire Tunbridge Wells Hospital
United 

Kingdom
Royal Tunbridge Wells Fordcombe Road +44 1892 740047

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

3122 Spire Fylde Coast Hospital
United 

Kingdom
Blackpool St Walburgas Road +44 1253 394188

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

3123 Spire Lytham Clinic
United 

Kingdom
Lytham 8 Church Road +44 1253 733 729

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

3124 Spire Leicester Hospital
United 

Kingdom
Oadby Gartree Road +44 116 272 0888

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

3125 Spire Norwich Hospital
United 

Kingdom
Colney Old Watton Road +44 1603 255 574

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

3126
Woodland Hospital - Ramsay Health 

Care

United 

Kingdom
Kettering Rothwell Road +44 1536 414 515

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

3127 Spire Gatwick Park Hospital
United 

Kingdom
Horley Povey Cross Road +44 1293 785511

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

3128 Spire Clare Park Hospital
United 

Kingdom
Farnham Crondall Lane +44 1252 850216

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

3129 Spire Clinic Droitwich Spa
United 

Kingdom
Droitwich 29 Worcester Road +44 1905 799 116

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

3130
Spire Malvern Clinic in Malvern 

Community Hospital

United 

Kingdom
Malvern Link 185 Worcester Road +44 1905 362 220

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

3131 Spire South Bank Hospital
United 

Kingdom
Worcester 139 Bath Road +44 1905 350003

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

3132 Spire Hull and East Riding Hospital
United 

Kingdom
Anlaby Lowfield Road +44 1482 659471

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

3133 Spire Bushley Hospital
United 

Kingdom
Busheyheath +44 208 950 9090

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

3134 Spire London East Hospital.
United 

Kingdom
Ilford Roding Lane South, Redbridge +44 20 8551 1100

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

3135 The Groves Medical Centre
United 

Kingdom
New Malden 171 Clarence Avenue +44 20 8336 6550

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

3136 Spire St Anthony's Hospital
United 

Kingdom
Sutton London Road, Cheam +44 20 8337 6691

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

3137 Spire Shawfair Park Hospital
United 

Kingdom
Dalkeith 10 Easter Shawfair +44 131 334 0363

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

3138 Spire Windsor Clinic Highbury Place
United 

Kingdom
Windsor 30 Frances Road +44 1753 662 241

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

3139
Hospital Evangelico - Colonia del 

Sacramento
Uruguay

Colonia del 

Sacramento
Bvar. Batle y Ordóñez 2759 +598 45 228896

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

3140 Sanatorio Semm Mautone Uruguay Maldonado Av. Roosevelt y Honduras +598 4222 5353

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

3141 Hospital Británico Uruguay Montevideo Av Italia 2420 +598 24871020

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

3142 Hospital Evangelico - Montevideo Uruguay Montevideo Bvar. Batlle y Ordonez 2759 +598 2487 2319

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

3143 Vagus Diagnostic Center Uzbekistan Navoi 35 meymolar street +998792260328

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

3144
Regional Science Center of Emergency 

Care
Uzbekistan Samarkand Mazguniy Azam 18 +998662354212

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

3145 #4 Policlinic Samarkand Uzbekistan Samarkand Ulugbeka street 94 +998792260328

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

3146
Samarkand Central City Hospital im 

Haitova
Uzbekistan Samarkand Ogakhiy street 54 +9983662332533

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

3147 Medical Center ESADO Uzbekistan Tashkent A Navoi street 14 +9983712330142

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

3148 Tashkent International Clinic Uzbekistan Tashkent Talimarjon ko'chasi, Тошкент +998 71 291 01 42

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

3149 Central Clinical Hospital Uzbekistan Tashkent Pochtovaya street 40 +998712648105

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

3150 Brunswick Myotherapy Victoria Brunswick 732a Sydney Road +61393835902

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

3151 Chelsea Heights Medical Centre Victoria Chelsea Heights 205 Thames Promenade +61387859900

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

3152 Hyperbaric Health Pty Ltd Victoria Keysborough 6/2 Fiveways Boulevard +61395580816

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

3153 Cabrini Hospital Victoria Malvern
181- 183 Wattletree Road, 

Malvern
+61395081222

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

3154 Hampton Bayside Medical Centre Victoria Melbourne 3 Service Street, Hampton +61395989911

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

3155 St Vincent's Hospital Melbourne Victoria Melbourne 41 Victoria Parade, Fitzroy +61392312211

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

3156 The Royal Children's Hospital Victoria Melbourne 50 Flemington Road, Parkville +61393455522

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

3157 Midtown Medical Clinic Victoria Melbourne 4/250 Collins Street +61396504284

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

3158 Gladstone Park Superclinic Victoria Melbourne
Shop 103,  8-34 Gladstone 

Park Drive, Tullamarine
+61393380933

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

3159 The Royal Women's Hospital Victoria Melbourne
20 Flemington Road , Locked 

Bag 300
+61383452000

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

3160 Melbourne City Medical Centre Victoria Melbourne 68 Lonsdale Street +61396399600

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

3161 Sonic HealthPlus Victoria Melbourne 123 Lonsdale Street +61396660600

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

3162 The Alfred (Hospital) Victoria Melbourne 55 Commercial Road, Pahran +61390762000

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

3163 Dr Ali Bazargan Victoria Melbourne Suite 501, 100 Victoria Parade 96548906

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

3164 The Royal Melbourne Hospital Victoria Parkville 300 Grattan Street, Parkville +61393427000

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

3165 Epworth Private Hospital - Richmond Victoria Richmond

89 Bridge Road , Richmond, 

62, Erin Street (Emergency 

Dept.)

+61394266666

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

3166 Dr John Cunningham Victoria Richmond
Epworth Medical Centre, Suite 

2.4, 173, Lennox Street
+61394289411

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

3167 Banksia Wood Medical Centre Victoria Rosebud 17 Mitchell Street +61359868297

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

3168 Acland Street Medical Centre Victoria St Kilda
169 - 171 Acland Street, Suite 

1
+61395340635

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

3169 Sandringham & District Memorial Hospital Victoria Sandringham 193 Bluff Rd +61399211000

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

3170 Goulburn Valley Health Victoria Shepparton 50 Graham Street +61358322322

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

3171
Hanoi French Hospital -L'Hopital Francais 

De Hanoi
Vietnam Hanoi

1 Phuong Mai Road, Dong Da 

District
+842435771100

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

3172
Vinmec Times City International Hospital-

Hanoi
Vietnam Hanoi

458 Minh Khai Street, Vinh Tuy 

Ward, Hai Ba Trung District
+842439743556

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

3173 Hong Ngoc General Hospital Vietnam Hanoi
55, Yen Ning Street, Ba Dinh 

District
+84 4 716 2988

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

3174 Hanoi Family Medical Practice Vietnam Hanoi

Van Phuc Compound, 298, 

Block I, Kim Ma Road, Ba Dinh 

District

+842438430748

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

3175 Vinmec Royal City International Clinic Vietnam Hanoi

Floor 1, Building R2, Royal 

City, 72A, Nguyen Tai Street, 

Thanh Xuan District

+84466646868

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

3176 Hong Ngoc Nguyen Tuan Vietnam Hanoi

Floor 1, No.2, TNL Plaza 

Goldseason, 47, Nguyen Tuan, 

Thanh Xuan District

+842439275568

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

3177 Raffles Medical Hanoi Vietnam Hanoi 51, Xuan Dieu, Tay Ho District +84 24 3676 2222

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

3178 Hong Ngoc Savico Vietnam Hanoi

3rd Floor, B Building, Savico 

Megamall, 07-09, Nguyen Van 

Linh, Long Bien

+842439275568

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

3179 Hong Ngoc Huu Vietnam Hanoi
1st Floor, HPC Landmark 105, 

To Huu, La Khe, Ha Dong
+842439275568

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

3180 FV Saigon Clinic Vietnam Ho Chi Minh

3rd Floor, Bitexco Financial 

Tower, No.2, Hai Trieu, Di Ho 

Chi Minh City

+84862906167

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

3181 CarePlus Clinic - Tan Binh Vietnam Ho Chi Minh
107, Tan Hai, Ward 13, Tan 

Binh District
+842873003223

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

3182 Centre Medical International CMI Vietnam Ho Chi Minh
No.1, Han Thuyen Street, 

District 1, 
+8488272366

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

3183 Raffles Medical Clinic - HCMC Vietnam Ho Chi Minh
167A, Nam Ky Khoi Nghia, 

Phuong 7, 
+842838240777

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

3184 Vinmec Saigon International Clinic Vietnam Ho Chi Minh
No.2-2, Bis Tran Cao Van 

Street, Da Kao Ward, District 1
+84 8 3520 3388

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

3185 Vigor Health International Poly Clinic Vietnam Ho Chi Minh

2nd Flr, Rm 02, Miss Ao Dai 

Building, 21, Nguyen Trung 

Ngan, District 1

+849115315

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

3186 City International Hospital CIH Vietnam Ho Chi Minh
No.3, Street 17A, Binh Tri 

Dong B Ward, Bin Tanh
+84 862 803333

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

3187 HCMC Family Medical Practice Vietnam Ho Chi Minh
Ground Floor, Diamond Plaza, 

34, Le Duan Street, District 1
+842838227848

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

3188 Care 1 - Executive Health Care Center Vietnam Ho Chi Minh

The Manor, 91, Nguyen Huu 

Canh, Ward 22, Binh Thanh 

District

+84285140757

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

3189 Vinmec Central Park - Ho Chin Minh Vietnam Ho Chi Minh
720, Dien Bien Phu, Ward 22, 

Binh Thanh District
+842836221166

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

3190 Family Medical Practice, District 2 Vietnam Ho Chi Minh
95 Thao Dien, Thao Dien 

Ward, District 2
+842837442000

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

3191 Vinmec Da Nang International Hospital Vietnam Da Nang
30, Thang 4, Khu dan cu so 4, 

Quan Hai Chau
+842363711111

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

3192 Da Nang Family Medical Practice Vietnam Da Nang
96-98, Nguyen Van Linh Street, 

Hai Chau District
+842363582699

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

3193
International Medical Central at Hue 

Central Hospital
Vietnam Da Nang 3, Ngo Quyen Street, Hue City +84543890888

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

3194 Pacific Hospital Hoi An Vietnam Hội An 06 Phan Dinh Phung Street +845103921656

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

3195
Prestige International Clinic (Tran Vo 

Vinh Son)
Vietnam Nha Trang 69 Tran Quy Cap Street +84583813774

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

3196 Gov. Juan F Luis Hospital Virgin Island Christiansted
4007 Estate Diamond Ruby, 

Christiansted VI 
+1 340 778 6311

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

3197 Sentara Norfolk General Hospital Virginia Norfolk
600 Gresham Drive, Norfolk, 

VA
+1 757 388 3000

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

3198 VCU Medical Center Main Hospital Virginia Richmond
1250 E. Marshall ST, 

Richmond, VA
+1 800 762 6161

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

3199 Waikato District Health Board Waikato Hamilton PO Box  1001 +6478343688

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

3200
Anglesea Clinic Accident and Medical 

Ltd.
Waikato Hamilton

Cnr. Anglesea and Thackeray 

Streets
+6478580800

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

3201 Southern Cross Hamilton Hospital Waikato Hamilton 21 Von Tempsky Street +64079595700

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

3202 Waikato Hospital Waikato Hamilton 183 Pembroke Street +6478343688

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

3203 Redicare Family Practice Waikato Hamilton

130 Rostrevor Street, Hamilton 

Central, PO Box 9350 - 

Hamilton

+6478380300

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

3204 Yakima Valley Memorial Hospital Washington Yakima
4 2811 Tieton Drive, Yakima 

WA
+1 509 575 8255

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

3205 Harbor Regional Health - Grays Harbor Washington Aberdeen
915 Anderson Dr., Aberdeen, 

WA
+1 360 532 8330

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

3206 Karori Medical Centre Wellington Karori
11 Parkvale Rd & 146 Karori 

Rd
+6449204562

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

3207 Hutt Valley Hospital Wellington Lower Hutt High Street +6445666999

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

3208 After Hours Medical Centre - Lower Hutt Wellington Lower Hutt
729 High Street, P.O.Box 

44108
+6445675345

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

3209 Wakefield Hospital Wellington Newtown Florence Street +6443818100

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

3210 Mana Medical Centre Wellington Porirua
107 Mana Esplanade, 

Paremata
+6442338019

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

3211 Upper Hutt Health Centre & After Hours Wellington Upper Hutt
Queen Street Carpark, Sinclair 

Street, Upper Hutt
+6449201800

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

3212 City Gps Wellington Wellington 191A Willis Street +6443816161

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

3213
Wellington Regional Hospital Nga Puna 

Walora
Wellington Wellington 39 Riddiford Street, Newton +6443855999

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

3214 Central Wellington Medical Centre Wellington Wellington
Level 8, 111 Customhouse 

Quay
+6449122642

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

3215 Southern Cross Wellington Hospital Wellington Wellington 90 Hanson Street, Newtown +6449102160

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

3216
Wellington Accident and Urgent Medical 

Centre
Wellington Wellington

5 17 Adelaide Road, Mount 

Cook
+6443844944

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

3217 The Terrace Medical Centre Wellington
Wellington 

Metropolitan
Level 1, 50 The Terrace +6444725723

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

3218 Grey Base Hospital West Coast Greymouth 146 High Street +6437680499

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

3219 Pocahontas Memorial Hospital West Virginia Buckeye
150 Duncan Road, Buckeye, 

WV
+1 304 799 7400

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

3220 Fremantle Family Doctors
Western 

Australia
Beaconsfield

Suite 15, 115 Lefroy Road 

(Corner York)
+61893317479

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

3221
Broome Health Campus (Broome 

Hospital)

Western 

Australia
Broome Robinson Street +61891942222

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

3222 Broome Medical Clinic
Western 

Australia
Broome 26 Robinson Street +61891922022

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

3223 Carnarvon Medical Centre
Western 

Australia
Carnarvon 52 Robinson Street +61899411169

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

3224 Carnarvon Regional Hospital
Western 

Australia
Carnarvon 53 Cleaver Street +61899410555

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

3225 Derby Regional Hospital
Western 

Australia
Derby Clarendon Street +61891933333

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

3226 Exmouth District Hospital
Western 

Australia
Exmouth Lyons Street +61899493666

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

3227 Fremantle Physiotherapy Centre
Western 

Australia
Fremantle 164 High Street +61893357055

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

3228 Trinity Medical Kalgoorlie
Western 

Australia
Kalgoorlie 24 Piccadilly Street +61890918707

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

3229 Hollywood Private Hospital
Western 

Australia
Nedlands Monash Avenue, Nedlands +61893466000

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

3230 Sir Charles Gairdner Hospital
Western 

Australia
Nedlands q1k2,w3q +61864573333

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

3231 Onslow District Hospital
Western 

Australia
Onslow

Second Avenue, Onslow, 

P.O.Box 47
+61891843200

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

3232 Pannawonica Medical Practice
Western 

Australia
Pannawonica 200 Pannawonica Drive +61891841586

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

3233 St John of God Hospital Murdoch
Western 

Australia
Perth

Gate 1, Barry Marshall Parade, 

Murdoch
+61894389000

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

3234 Mill Street Medical Practice
Western 

Australia
Perth Ground Floor,  5 Mill Street +61893224788

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

3235 Department of Health
Western 

Australia
Perth

150 St Georges Terrace, 

P.O.Box 8545, Perth Business 

Centre

+61864445544

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

3236 Royal Perth Hospital
Western 

Australia
Perth 197 Wellington Street +61892242244

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

3237 Central City Medical Centre
Western 

Australia
Perth

378 Wellington Street, Shop 

14, Upper Concourse, Perth 

Train Station

+61892251188

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

3238 Princess Margaret Hospital for Children
Western 

Australia
Perth Roberts Road, Subiaco +61893408222

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

3239 Joondalup Health Campus
Western 

Australia
Perth

Cnr Grand Blvd & Shenton 

Ave, Joondalup
+61894009400

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

3240 Fiona Stanley Hospital
Western 

Australia
Perth

11 Robin Warren Drive, 

Murdoch, Locked Bag 100, 

Palmyra DC

+61861522222

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

3241 Quinns Mindarie Super Clinic
Western 

Australia
Perth

5/10 Mindarie Drive, Corners 

Quinns Road & Mindarie Drive, 

Quinns Rocks

+61892234800 

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

3242 Hale Road Medical
Western 

Australia
Perth 1/384 Holmes Road +61893590776

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

3243 Hedland Health Campus
Western 

Australia
Port Hedland 2-34 Colebatch Way +61891741000 

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

3244 St John of God Hospital Subiaco
Western 

Australia
Subiaco 12 Salvado Road, Subiaco +61893826111

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

3245 The Liver Centre 
Western 

Australia
West Leederville

McCourt Street Medical Centre  

- Level 1, Suite 10, 2, 

McCourts, West Leedville

+61861632800

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

3246 Ascension Calumet Hospital Wisconsin Chilton 614 Memorial Drive, Chilton WI +1 920 849 3800

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

3247 Ascension St Michael's Hospital Wisconsin Stevens Point
900 Illinois Avenue, Stevens 

Point, WI
+1 715 346 5000

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

3248 Ivinson Memorial Hospital Wyoming Laramie
9 255 N 30th Street, Laramie, 

WY
+1 307 742 2141

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

3249
Dr Abdulkader Al-Mutawakel Specialized 

Hospital
Yemen Sanaa

Baghdad Street No.13, Building 

1
+967 1208080

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

3250 Saudi German Hospital Yemen Sanaa North sixty st.- Aljamanh round +967 1313333

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

3251 Care for Business Medical Centre (CFB) Zambia Lusaka
Plot 4192, Addis Ababa Drive, 

Rhodes Park
+260211254396

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

3252 Fairview Hospital, Medcare-Zambia Zambia Lusaka
Stand 30079, Corner of Church 

& Chilubi Road, Fairview
+260211373000

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

3253
Specialty Emergency Services Limited 

(SES)
Zambia Lusaka

7 The Grove, Office 2, Sandys 

Creations, Kafue Road
+260962740300

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

3254
Specialty Emergency Services Limited 

(SES)
Zambia Kitwe

4 6127 Zambezi Way, 

Riverside
+2602211182

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

3255
Ndola Clinic, Mary Begg Community 

Clinic
Zambia Ndola 43 Chintu Avenue, Northrise +260212612525

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

3256 The Avenues Clinic Zimbabwe Harare Mazoe Street, The Avenues +263772135259

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

3257 Trauma Centre Borrowdale Zimbabwe Harare 1 Borrowdale Lane, Borrowdale +263242886921

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

3258 Healthpoint Upper East Medical Centre Zimbabwe Harare
2 Seagrave Road, Mount 

Pleasant
+2638677174760

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

3259 Mater Dei Hosptial Zimbabwe Bulawayo Burns Drive, Malindela +263292240000

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat



Diperbaharui Tanggal 6 September 2021

No Nama Rumah Sakit Negara Kota Alamat Rumah Sakit No Telepon Catatan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime 

healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.

Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk perawatan di negara lain, diluar dari daftar Rumah Sakit yang tertera, silakan menghubungi PMNLine@prudential.co.id 

untuk memastikan ketersediaan layanan rumah sakit pilihan Anda.

3260 Claybank Hospital (PSMI) Zimbabwe Gweru
Winsdor Park, 792, Claybank 

Road
+26354223330

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.

2. Open Credit Card  / Imprint  Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri. 

3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak 

tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk 

melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan 

atau melakukan perawatan.

4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru 

diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International 

Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

*Untuk rumah sakit yang tidak disertai keterangan tambahan mengenai biaya administrasi, Nasabah Prudential tetap akan dikenakan biaya administrasi sesuai dengan ketentuan rumah sakit yang berlaku


