Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime
healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.
Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.
Untuk perawatan 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 23 Juli 2020
No

1

2

3

4

Nama Rumah Sakit

Royal Angkor International Hospital

Royal Phnom Penh Hospital

Modern Cancer Hospital Guangzhou

Gleneagles Medini Hospital

Negara

Cambodia

Cambodia

China

Malaysia

Kota

Krong Siem Reap

Phnom Penh

Guangzhou

Johor

Alamat Rumah Sakit

No Telepon

Catatan

(+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

Toeuk Thla Village, Russian
Federation Boulevard, Sangkat
(+855) 23-991000
Toeuk Thla, Khan Russey Keo,
Phnom Penh

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.
2. Open Credit Card / Imprint Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri.
3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak
tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk
melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan
atau melakukan perawatan.
4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru
diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International
Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

No.42, Lianguan Road, Tianhe
(+86) 2022221111
District, Guangzhou

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.
2. Open Credit Card / Imprint Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri.
3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak
tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk
melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan
atau melakukan perawatan.
4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru
diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International
Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

No.2, Jalan Medini Utara 4,
Medini, 79250 Nusajaya

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.
2. Open Credit Card / Imprint Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri.
3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak
tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk
melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan
atau melakukan perawatan.
4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru
diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International
Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

National Route #6, Phum
Kasekam, Khum Sra Ngea,
Siem Reap, Cambodia

(+60) 7-5628556

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime
healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.
Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.
Untuk perawatan 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 23 Juli 2020
No

5

6

7

8

Nama Rumah Sakit

Hospital Penawar Sdn Bhd

Negara

Malaysia

KPJ Bandar Dato' Onn Specialist Hospital Malaysia

KPJ Johor Specialist Hospital

KPJ Pasir Gudang Specialist Hospital

Malaysia

Malaysia

Kota

Johor

Johor

Johor

Johor

Alamat Rumah Sakit

No.15-18, Pusat Perniagaan
Pasir Gudang, 81700 Pasir
Gudang, Johor

Jalan Bukit Mutiara, Taman
Bukit Mutiara, 81100 Johor
Bahru

No.39-B, Jalan Abdul Samad,
80100 Johor Bahru

Lot PTD 204781, Jalan
Persiaran Dahlia 2, Taman
Bukit Dahlia, 81700 Pasir
Gudang

No Telepon

Catatan

(+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

(+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

(+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

(+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

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime
healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.
Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.
Untuk perawatan 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 23 Juli 2020
No

9

Nama Rumah Sakit

KPJ Puteri Specialist Hospital

10 Medical Specialist Centre (JB) Sdn Bhd

11 Pantai Hospital Batu Pahat

12 Regency Specialist Hospital

Negara

Malaysia

Malaysia

Malaysia

Malaysia

Kota

Johor

Johor

Johor

Johor

Alamat Rumah Sakit

33, Jalan Tun Abdul
Razak(Susur 5),80000 Johor
Bahru, Johor

Wisma Maria, Jalan Ngee
Heng, 80100 Johor Bahru

No Telepon

Catatan

(+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

(+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

95, Jalan Bintang Satu, Taman
Koperasi Bahagia, 83000 Batu (+60) 7-4338811
Pahat, Johor

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.
2. Open Credit Card / Imprint Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri.
3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak
tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk
melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan
atau melakukan perawatan.
4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru
diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International
Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

No.1, Jalan Suria, Bandar Sri
Alam, 81750 Masai Johor
Bahru, Johor

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.
2. Open Credit Card / Imprint Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri.
3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak
tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk
melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan
atau melakukan perawatan.
4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan 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) 7-3817700

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime
healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.
Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.
Untuk perawatan 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 23 Juli 2020
No

Nama Rumah Sakit

13 Kedah Medical Centre

14 Metro Specialist Hospital

15 Pantai Hospital Laguna Merbuk

16 Pantai Hospital Sungai Petani

Negara

Malaysia

Malaysia

Malaysia

Malaysia

Kota

Kedah

Kedah

Kedah

Kedah

Alamat Rumah Sakit

Pumpong, 05250 Alor Setar,
Kedah

No.1, Lorong Metro, 08000
Sungai Petani

No Telepon

Catatan

(+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

(+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

No.1, Lorong BLM 1/10,
(+60) 4Bandar Laguna Merbok, 08000
4421111/4423888
Sungai Petani

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.
2. Open Credit Card / Imprint Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri.
3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak
tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk
melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan
atau melakukan perawatan.
4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru
diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International
Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1, Persiaran Cempaka, Bandar
Amanjaya, 08000 Sungai
(+60) 4-4428888
Petani, Kedah

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.
2. Open Credit Card / Imprint Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri.
3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak
tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk
melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan
atau melakukan perawatan.
4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan 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 23 Juli 2020
No

Nama Rumah Sakit

17 Kota Bharu Medical Centre

18 KPJ Perdana Specialist Hospital

19

Cardiac Vascular Sentral Kuala Lumpur
(CVSKL)

20 Cengild G.I. Medical Centre

Negara

Malaysia

Malaysia

Malaysia

Malaysia

Kota

Kelantan

Kelantan

Kuala Lumpur

Kuala Lumpur

Alamat Rumah Sakit

PT. 179-184, Jalan Sultan
Yahya Petra, Lundang, 15150
Kota Bharu

Lot Pt.37 & 600, Seksyen 14,
Jalan Bayam, 15200 Kota
Bharu, Kelantan

Jalan Stesen Sentral 5, Kuala
Lumput Sentral, 50470 Kuala
Lumpur

Unit 2, 3 & 4, Level 2,
Nexus@Bangsar South, No.7,
Jalan Kerinchi, 59200 Kuala
Lumpur

No Telepon

Catatan

(+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

(+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

(+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

(+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

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime
healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.
Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.
Untuk perawatan 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 23 Juli 2020
No

Nama Rumah Sakit

21 Columbia Asia Hospital Setapak

22 Gleneagles Medical Centre

23 Hospital Pakar Al Islam

24 Hospital Pusrawi Sdn Bhd

Negara

Malaysia

Malaysia

Malaysia

Malaysia

Kota

Kuala Lumpur

Kuala Lumpur

Kuala Lumpur

Kuala Lumpur

Alamat Rumah Sakit

No Telepon

Catatan

No.1, Jalan Danau Saujana,
Off Jalan Genting Klang, 53300 (+60) 3-41459999
Kualu Lumpur

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.
2. Open Credit Card / Imprint Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri.
3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak
tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk
melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan
atau melakukan perawatan.
4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan 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 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

(+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

(+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

No.85, Jalan Raja Abdullah,
Kampung Baru, 50300 Kuala
Lumpur

Lot 149, Jalan Tun Razak,
50400 Kuala Lumpur

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime
healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.
Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.
Untuk perawatan 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 23 Juli 2020
No

Nama Rumah Sakit

25 HSC Medical Centre

26 Institut Jantung Negara

27 International Eye Specialist Centre

28 KPJ Sentosa Medical Centre

Negara

Malaysia

Malaysia

Malaysia

Malaysia

Kota

Kuala Lumpur

Kuala Lumpur

Kuala Lumpur

Kuala Lumpur

Alamat Rumah Sakit

No Telepon

Catatan

3A-1, Menara HSC, 187, Jalan
(+60) 3-27120866
Ampang, 50450 Kuala Lumpur

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.
2. Open Credit Card / Imprint Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri.
3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak
tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk
melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan
atau melakukan perawatan.
4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru
diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International
Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

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

Level 7 & 8, Centrepoint South,
The Boulevard, MId Valley City, (+60) 3-22848989
59200 Kuala Lumpur

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.
2. Open Credit Card / Imprint Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri.
3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak
tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk
melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan
atau melakukan perawatan.
4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru
diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International
Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

No.36, Jalan Chemur,
Kompleks Damai, 50400 Kuala (+60) 3-40437166
Lumpur

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.
2. Open Credit Card / Imprint Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri.
3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak
tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk
melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan
atau melakukan perawatan.
4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan 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 23 Juli 2020
No

Nama Rumah Sakit

29 KPJ Tawakkal Specialist Hospital

30 Pantai Hospital Ampang

31 Pantai Hospital Cheras

32 Pantai Hospital Kuala Lumpur

Negara

Malaysia

Malaysia

Malaysia

Malaysia

Kota

Kuala Lumpur

Kuala Lumpur

Kuala Lumpur

Kuala Lumpur

Alamat Rumah Sakit

No Telepon

Catatan

(+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

(+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

No.1, Jalan 1/96A, Taman
Cheras Makmur, 56100 Kuala (+60) 3-91322022
Lumpur, Wilayah Persekutuan

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.
2. Open Credit Card / Imprint Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri.
3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak
tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk
melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan
atau melakukan perawatan.
4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan 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 Jalan Bukit Pantai, 59100
Kuala Lumpur, Wilayah
Persekutuan

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.
2. Open Credit Card / Imprint Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri.
3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak
tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk
melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan
atau melakukan perawatan.
4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru
diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International
Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

No.1, Jalan Pahang Barat,
53000 Kuala Lumpur

Jalan Perubatan 1, Pandan
Indah, 55100 Kuala Lumpur,
Wilayah Persekutuan

(+60) 3-22960888

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime
healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.
Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.
Untuk perawatan 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 23 Juli 2020
No

Nama Rumah Sakit

33 Park City Medical Centre

34 Prince Court Medical Centre

35 Sunway Medical Centre Velocity

36 UKM Specialist Centre

Negara

Malaysia

Malaysia

Malaysia

Malaysia

Kota

Kuala Lumpur

Kuala Lumpur

Kuala Lumpur

Kuala Lumpur

Alamat Rumah Sakit

No.2, Jalan Inti Sari Perdana,
Desa Parkcity, 52200 Kuala
Lumpur

No.39, Jalan Kia Peng, 50450
Kuala Lumpur

Lingkaran SV, Sunway
Velocity, 55100 Kuala Lumpur

Tingkat 7, Blok Klinikal,
Hospital UKM, Jalan Yaacob
Latif, Bandar Tun Razak, Batu
9, Cheras, 56000 Kuala
Lumpur

No Telepon

Catatan

(+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

(+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

(+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

(+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

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime
healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.
Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.
Untuk perawatan 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 23 Juli 2020
No

Nama Rumah Sakit

37 UM Specialist Centre

38 Mahkota Medical Centre

39 Oriental Melaka Straits Medical Centre

40 Pantai Hospital Ayer Keroh

Negara

Malaysia

Malaysia

Malaysia

Malaysia

Kota

Kuala Lumpur

Melaka

Melaka

Melaka

Alamat Rumah Sakit

UMSC Building, Lot 28, Jalan
Universiti, 50603 Lembah
Pantai, Kuala Lumpur

No.3, Mahkota Melaka, Jalan
Merdeka, 75000 Melaka

Pusat Perubatan Klebang,
75200 Melaka

No.2418-1 KM 8 Lebuh Ayer
Keroh, 75450 Melaka

No Telepon

Catatan

(+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

(+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

(+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

(+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

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime
healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.
Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.
Untuk perawatan 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 23 Juli 2020
No

Nama Rumah Sakit

41 Putra Specialist Hospital

42 Southern Specialist Eye Centre

43 Columbia Asia Hospital Seremban

44 KPJ Seremban Specialist Hospital

Negara

Malaysia

Malaysia

Malaysia

Malaysia

Kota

Melaka

Melaka

Negeri Sembilan

Negeri Sembilan

Alamat Rumah Sakit

169 Jalan Bendahara, 75100
Melaka

No.309-310, Jalan Melaka
Raya 1, Taman Melaka Raya,
75000 Melaka

No.292, Jalan Haruan 2,
Oakland Commercial Center,
70300 Seremban

Lot 6219 &6220, Jalan Toman
1, Kemayan Square, 70200
Seremban

No Telepon

Catatan

(+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

(+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

(+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

(+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

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime
healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.
Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.
Untuk perawatan 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 23 Juli 2020
No

Nama Rumah Sakit

45 Nilai Medical Centre

46 Darul Makmur Medical Centre

47 KPJ Pahang Specialist Hospital

48 Kuantan Medical Centre

Negara

Malaysia

Malaysia

Malaysia

Malaysia

Kota

Negeri Sembilan

Pahang

Pahang

Pahang

Alamat Rumah Sakit

PT 13717, Jalan BBN 2/1,
71800 Nilai, Negeri Sembilan

No Telepon

(+60) 6-8500999 /67990999

Catatan

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.
2. Open Credit Card / Imprint Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri.
3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak
tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk
melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan
atau melakukan perawatan.
4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru
diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International
Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

No.B2-B60, Jalan Kempadang
Makmur, Taman Kempadang (+60) 9-5349988
Makmur, 26060 Kuantan

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.
2. Open Credit Card / Imprint Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri.
3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak
tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk
melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan
atau melakukan perawatan.
4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru
diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International
Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

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

(+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

No.1, Jalan Tun Ismail 9,
25000 Kuantan

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime
healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.
Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.
Untuk perawatan 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 23 Juli 2020
No

Nama Rumah Sakit

49 Columbia Asia Hospital Taiping

50 KPJ Ipoh Specialist Hospital

51 Pantai Hospital Ipoh

52 Pantai Hospital Manjung

Negara

Malaysia

Malaysia

Malaysia

Malaysia

Kota

Perak

Perak

Perak

Perak

Alamat Rumah Sakit

No Telepon

Catatan

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

No.26, Jalan Raja Dihilir, 30350
(+60) 5-2408777
Ipoh

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.
2. Open Credit Card / Imprint Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri.
3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak
tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk
melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan
atau melakukan perawatan.
4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru
diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International
Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

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

(+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

Jalan PPMP1, Pusat
Perniagaan Manjung Point,
32040Seri Manjung

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime
healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.
Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.
Untuk perawatan 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 23 Juli 2020
No

Nama Rumah Sakit

53 Gleneagles Penang

54 Hope Children Hospital

55 International Eye Specialist Centre

56 Island Hospital

Negara

Malaysia

Malaysia

Malaysia

Malaysia

Kota

Pulau Pinang

Pulau Pinang

Pulau Pinang

Pulau Pinang

Alamat Rumah Sakit

No Telepon

Catatan

(+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

No.25-B, C & D, Jalan Gottlieb,
(+60) 4-2286557
10350 Penang

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.
2. Open Credit Card / Imprint Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri.
3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak
tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk
melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan
atau melakukan perawatan.
4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru
diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International
Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

Level 7 & 8, Centrepoint South,
The Boulevard, MId Valley City, (+60) 3-22848989
59200 Kuala Lumpur

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.
2. Open Credit Card / Imprint Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri.
3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak
tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk
melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan
atau melakukan perawatan.
4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan 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, Macalister Road, 10450
Penang

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.
2. Open Credit Card / Imprint Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri.
3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak
tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk
melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan
atau melakukan perawatan.
4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru
diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International
Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

No.1, Jalan Pangkor, 10050
Penang

(+60) 4-2288222

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime
healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.
Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.
Untuk perawatan 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 23 Juli 2020
No

Nama Rumah Sakit

57 KPJ Penang Specialist Hospital

58 Loh Guan Lye Specialist Centre

59 Mount Miriam Cancer Hospital

60 Pantai Hospital Penang

Negara

Malaysia

Malaysia

Malaysia

Malaysia

Kota

Pulau Pinang

Pulau Pinang

Pulau Pinang

Pulau Pinang

Alamat Rumah Sakit

No Telepon

Catatan

(+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

(+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

(+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

82 Jalan Tengah, 11900 Bayan
(+60) 4-6433888
Baru, Pulau Pinang

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.
2. Open Credit Card / Imprint Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri.
3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak
tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk
melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan
atau melakukan perawatan.
4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru
diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International
Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

No.570, Jalan Perda Utama,
Bandar Perda, 14000 Bukit
Mertajam

No.238, Jalan Macalister,
10400 Penang

23, Jalan Bulan, Fettes Park,
Tanjung Bungah, 11200
Penang

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime
healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.
Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.
Untuk perawatan 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 23 Juli 2020
No

Nama Rumah Sakit

61 Penang Adventist Hospital

62 Gleneagles Kota Kinabalu

63 KPJ Sabah Specialist Hospital

64 Borneo Medical Centre

Negara

Malaysia

Malaysia

Malaysia

Malaysia

Kota

Pulau Pinang

Sabah

Sabah

Sarawak

Alamat Rumah Sakit

No Telepon

Catatan

(+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

Riverson@Sembulan, Block A1, Lorong
(+60) 88-518888
Riverson@Sembulan, Jalan
Coastal, 88100 Kota Kinabalu

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.
2. Open Credit Card / Imprint Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri.
3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak
tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk
melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan
atau melakukan perawatan.
4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru
diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International
Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

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

(+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

465, Jalan Burma, 10350
Penang

Lot 10992, Section 64, KTLD,
Jalan Tun Jugah, 93350
Kuching

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime
healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.
Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.
Untuk perawatan 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 23 Juli 2020
No

Nama Rumah Sakit

65 Columbia Asia Hospital Bintulu

66 Kuching Specialist Hospital

67 Miri City Medical Centre

68 Rejang Medical Centre

Negara

Malaysia

Malaysia

Malaysia

Malaysia

Kota

Sarawak

Sarawak

Sarawak

Sarawak

Alamat Rumah Sakit

No Telepon

Catatan

(+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

(+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

(+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

29, Jalan Pedada, 96008 Sibu,
(+60) 84-330733
Sarawak

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.
2. Open Credit Card / Imprint Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri.
3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak
tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk
melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan
atau melakukan perawatan.
4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru
diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International
Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

Lot 3582, Block 26, Jalan Tan
Sri Ikhwan, Kemena Land
District, Tanjung Kidurong,
97000 Bintulu

Lot 10420, Block 11, Tabuan
Stuting, Commercial Centre,
Jalan Setia Raja, 93350
Kuching

Lot 916-920 & 1203, Jalan
Hokkien, C.D.T.100, 98009
Miri, Sarawak

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime
healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.
Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.
Untuk perawatan 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 23 Juli 2020
No

Nama Rumah Sakit

69 Sarawak Medical Centre

70 Sibu Specialist Medical Centre

71 Timberland Medical Centre

Negara

Malaysia

Malaysia

Malaysia

72 Ara Damansara Medical Centre Sdn Bhd Malaysia

Kota

Sarawak

Sarawak

Sarawak

Selangor

Alamat Rumah Sakit

No Telepon

Catatan

Lot 937, Section 30, Jalan Tun
Abdul Rahman Yakub, Petra
(+60) 82-440 055
Jaya, 93050 Kuching

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.
2. Open Credit Card / Imprint Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri.
3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak
tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk
melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan
atau melakukan perawatan.
4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru
diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International
Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

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

5164-5165, Block 16 KCLD,
Taman Timberland, 2 1/2 Mile, (+60) 82-234466
Rock Road, 93250 Kuching

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.
2. Open Credit Card / Imprint Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri.
3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak
tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk
melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan
atau melakukan perawatan.
4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru
diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International
Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

Lot 2, Jalan Lapangan Terbang
Subang, Seksyen U2, 40150
(+60) 3-78460923
Shah Alam

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.
2. Open Credit Card / Imprint Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri.
3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak
tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk
melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan
atau melakukan perawatan.
4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan 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 23 Juli 2020
No

Nama Rumah Sakit

73 Assunta Hospital

74 Avisena Specialist Hospital

75

Avisena Women and Children Specialist
Hospital

76 Columbia Asia Hospital Bukit Rimau

Negara

Malaysia

Malaysia

Malaysia

Malaysia

Kota

Selangor

Selangor

Selangor

Selangor

Alamat Rumah Sakit

No Telepon

Catatan

Jalan Templer, 46990 Petaling
(+60) 3-76807000
Jaya

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.
2. Open Credit Card / Imprint Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri.
3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak
tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk
melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan
atau melakukan perawatan.
4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru
diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International
Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

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

No.3, Jalan Perdagangan 14/4,
(+60) 3-55240317
Seksyen 14, 40000 Shah Alam

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.
2. Open Credit Card / Imprint Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri.
3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak
tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk
melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan
atau melakukan perawatan.
4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru
diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International
Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

No.3, Persiaran Anggerik Eria,
Bukit Rimau, Seksyen 32,
(+60) 3-51259999
40460 Shah Alam

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.
2. Open Credit Card / Imprint Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri.
3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak
tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk
melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan
atau melakukan perawatan.
4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan 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 23 Juli 2020
No

Nama Rumah Sakit

77 Columbia Asia Hospital Cheras

78 Columbia Asia Hospital Petaling Jaya

79 Columbia Asia Hospital Puchong

80 Kelana Jaya Medical Centre

Negara

Malaysia

Malaysia

Malaysia

Malaysia

Kota

Selangor

Selangor

Selangor

Selangor

Alamat Rumah Sakit

Lot 33107, Jalan Suakasih,
43200 Cheras, Selangor

Lot 69, No.13, Jalan 13/6,
Seksyen 13, 46200 Petaling
Jaya

1, Lebuh Puri, Bandar Puteri
Puchong, 47100 Puchong

No.1, FAS Business Avenue,
Jalan Perbandaran SS7,
Kelana Jaya, 47301 Petaling
Jaya

No Telepon

Catatan

(+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

(+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

(+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

(+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

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime
healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.
Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.
Untuk perawatan 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 23 Juli 2020
No

Nama Rumah Sakit

81 KPJ Ampang Putri Specialist Hospital

82 KPJ Damansara Specialist Hospital

83 KPJ Kajang Specialist Hospital

84 KPJ Klang Specialist Hospital

Negara

Malaysia

Malaysia

Malaysia

Malaysia

Kota

Selangor

Selangor

Selangor

Selangor

Alamat Rumah Sakit

No. 1, Jalan Mamanda 9,
Taman Dato' Ahmad Razali
68000 Ampang

119, Jalan SS20/10,
Damansara Utama, 47400
Petaling Jaya

Jalan Cheras, 43000 Kajang

No.102, Persiaran Rajawali /
KU 1, Bandar Baru Klang,
41150 Klang

No Telepon

Catatan

(+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

(+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

(+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

(+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

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime
healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.
Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.
Untuk perawatan 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 23 Juli 2020
No

Nama Rumah Sakit

85 KPJ Rawang Specialist Hospital

86 KPJ Selangor Specialist Hospital

87 Manipal Hospitals

88 Pantai Hospital Klang

Negara

Malaysia

Malaysia

Malaysia

Malaysia

Kota

Selangor

Selangor

Selangor

Selangor

Alamat Rumah Sakit

No Telepon

Catatan

(+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

Lot 1, Jalan Singa 20/1,
(+60) 3-55431111
Seksyen 20, 40300 Shah Alam

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.
2. Open Credit Card / Imprint Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri.
3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak
tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk
melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan
atau melakukan perawatan.
4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan 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, 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

42, Persiaran Raja Muda Musa,
(+60) 3-33716157
41100 Klang

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.
2. Open Credit Card / Imprint Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri.
3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak
tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk
melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan
atau melakukan perawatan.
4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru
diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International
Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

Jalan Rawang, Bandar Baru
Rawang, 48000 Rawang

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime
healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.
Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.
Untuk perawatan 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 23 Juli 2020
No

Nama Rumah Sakit

89 Prof Muhaya Eye And Lasik Centre

90 Salam Shah Alam Specialist Hospital

91 Sri Kota Specialist Medical Centre

92 Subang Jaya Medical Centre Sdn Bhd

Negara

Malaysia

Malaysia

Malaysia

Malaysia

Kota

Selangor

Selangor

Selangor

Selangor

Alamat Rumah Sakit

No Telepon

Catatan

(+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

No.2-14, Jalan Nelayan 19/B,
(+60) 3-55485161
Seksyen 19, 40300 Shah Alam

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.
2. Open Credit Card / Imprint Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri.
3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak
tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk
melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan
atau melakukan perawatan.
4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru
diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International
Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

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

(+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

S-29, Ground Floor, Pearl
Avenue, Jalan Pasir Emas,
Sungai Chua, 43000 Kajang

1 Jalan SS12/1A, 47500
Subang Jaya

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime
healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.
Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.
Untuk perawatan 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 23 Juli 2020
No

Nama Rumah Sakit

93 Sunway Medical Centre

94 Thomson Hospital Kota Damansara

95 Kuala Terengganu Specialist Hospital

96

Salam Specialist Hospital Kuala
Terengganu

Negara

Malaysia

Malaysia

Malaysia

Malaysia

Kota

Selangor

Selangor

Terengganu

Terengganu

Alamat Rumah Sakit

No Telepon

Catatan

(+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

(+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

(+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

Lot 4075, Bangunan Perkaya,
Jalan Engku Sar, 20200 Kuala (+60) 9-6313166
Terengganu

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.
2. Open Credit Card / Imprint Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri.
3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak
tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk
melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan
atau melakukan perawatan.
4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru
diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International
Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

No.5, Jalan Lagoon Selatan,
Bandar Sunway, 47500
Petaling Jaya

55, Jalan SS21/56B,
Damansara Utama, 47400
Petaling Jaya

Jalan Kamaruddin, 20400
Kuala Terengganu

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime
healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.
Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.
Untuk perawatan 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 23 Juli 2020
No

Nama Rumah Sakit

97 Bangkok Hospital

98 Bangkok Hospital Chanthaburi

99 Bangkok Hospital Chiang Mai

100 Bangkok Hospital Hatyai

Negara

Thailand

Thailand

Thailand

Thailand

Kota

Bangkok

Chanthaburi

Chiang Mai

Songkhla

Alamat Rumah Sakit

No Telepon

Catatan

(+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

25/14, Thaluang Road,
Watmai, Mueang, Chanthaburi (+66) 39319888
22000 Thailand

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.
2. Open Credit Card / Imprint Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri.
3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak
tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk
melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan
atau melakukan perawatan.
4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru
diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International
Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

88/8, 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

No.75, Soi 15, Petechakasem
Road, Hatyai, Songkhla 90110 (+66) 74272800
Thailand

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.
2. Open Credit Card / Imprint Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri.
3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak
tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk
melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan
atau melakukan perawatan.
4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan 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, Soi Soonvijai 7, New
Petchburi Rd, Huaykwang ,
Bangkok 10310

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime
healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.
Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.
Untuk perawatan 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 23 Juli 2020
No

Nama Rumah Sakit

101 Bangkok Hospital Hua Hin

102 Bangkok Hospital Khon Kaen

103 Bangkok Hospital Pakchong

104 Bangkok Hospital Pattaya

Negara

Thailand

Thailand

Thailand

Thailand

Kota

Prachuapkhirikhan

Khon Kaen

Pakchong

Chonburi

Alamat Rumah Sakit

No Telepon

Catatan

(+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

(+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

(+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

301, Moo 6, Sukhumvit Road
(Km.143), Naklua,
(+66) 38259999
Banglamung, Chonburi 20150,
Thailand

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.
2. Open Credit Card / Imprint Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri.
3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak
tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk
melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan
atau melakukan perawatan.
4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan 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, Petchkasem Road, Hua
Hin, Prachuapkhirikhan 77110
Thailand

888, Moo 16, Naimuang Sub
District, Muang Khon Kaen
District, Khon Kaen 40000
Thailang

5/1 Mitraparp Road A,
Pakchong Nakonratchasima
30130 Thailand

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime
healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.
Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.
Untuk perawatan 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 23 Juli 2020
No

Nama Rumah Sakit

105 Bangkok Hospital Phitsanulok

106 Bangkok Hospital Phuket

107 Bangkok Hospital Prapadaeng

108 Bangkok Hospital Ratchasima

Negara

Thailand

Thailand

Thailand

Thailand

Kota

Phitsanulok

Phuket

Samutprakarn

Nakhon Ratchasima

Alamat Rumah Sakit

No Telepon

Catatan

138, Phra Ong Dam Road, Nai
Muang, Phitsanulok 65000,
(+66) 55212222
Thailand

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.
2. Open Credit Card / Imprint Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri.
3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak
tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk
melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan
atau melakukan perawatan.
4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru
diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International
Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

2/1, 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

288, Moo 1, Suksawas Road,
Pakklongbangplakod
(+66) 28189000
Phrasamutjadee,
Samutprakarn 10290, Thailand

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.
2. Open Credit Card / Imprint Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri.
3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak
tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk
melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan
atau melakukan perawatan.
4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru
diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International
Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

1308/9, Mitrapap Road, Nai
Muang, Nakhon Ratchasima
30000, Thailand

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.
2. Open Credit Card / Imprint Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri.
3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak
tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk
melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan
atau melakukan perawatan.
4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan 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) 44429999

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime
healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.
Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.
Untuk perawatan 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 23 Juli 2020
No

Nama Rumah Sakit

109 Bangkok Hospital Rayong

110 Bangkok Hospital Samui

111 Bangkok Hospital Sanamchan

112 Bangkok Hospital Trat

Negara

Thailand

Thailand

Thailand

Thailand

Kota

Rayong

Suratthani

Nakorn Pathom

Trat

Alamat Rumah Sakit

No Telepon

Catatan

(+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

57, Moo 3, Thaweerat Phakdee
Road, Bophut, Koh Samui,
(+66) 77429500
Suratthani 84320, Thailand

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.
2. Open Credit Card / Imprint Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri.
3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak
tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk
melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan
atau melakukan perawatan.
4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan 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, 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

(+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

8, Moo 2, Soi Saengchan
Neramit Nernpra, Rayong
21000, Thailand

376, Moo 2, Sukhumvit Road,
Wangkrajae, Muangtrat, Trat
23000, Thailand

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime
healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.
Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.
Untuk perawatan 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 23 Juli 2020
No

Nama Rumah Sakit

113 Bangkok Hospital Udon

114 BNH (Bangkok Nursing Home) Hospital

115 Bumrungrad International Hospital

116 Phangan International Hospital

Negara

Thailand

Thailand

Thailand

Thailand

Kota

Udonthani

Bangkok

Bangkok

Suratthani

Alamat Rumah Sakit

111, Thongyai Road,
Markkaeng Muang District,
Udonthani 41000, Thailand

9/1, Convent Road, Silom
Bangkok 10500, Thailand

33, Sukhumvit 3 (Soi Nana
Nua), Wattana, Khlong Toei
Watana, 10110 Bangkok

115/12, Moo 1, Baan Tai, Koh
Phangan, Suratthani 84280
Thailand

No Telepon

Catatan

(+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

(+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

(+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

(+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

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime
healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.
Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.
Untuk perawatan 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 23 Juli 2020
No

Nama Rumah Sakit

117 Samitivej Hospital -Srinakarin

118 Samitivej Hospital -Sukhumvit

119 Siriroj International Hospital

120 Gleneagles Hospital

Negara

Thailand

Thailand

Thailand

Singapura

Kota

Bangkok

Bangkok

Suratthani

Napier Road

Alamat Rumah Sakit

No Telepon

Catatan

488 Srinakarin Rd., Suanluang,
(+66) 20222222
Bangkok 10250

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.
2. Open Credit Card / Imprint Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri.
3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak
tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk
melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan
atau melakukan perawatan.
4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan 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 Sukhumvit 49, Klongtan
(+66) 20222222
Nua, Vadhana, Bangkok 10110

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.
2. Open Credit Card / Imprint Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri.
3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak
tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk
melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan
atau melakukan perawatan.
4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru
diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International
Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

115/12, 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

(+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

6A, Napier Road, Singapore
258500

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime
healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.
Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.
Untuk perawatan 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 23 Juli 2020
No

Nama Rumah Sakit

121 Farrer Park Hospital

122 Parkway East Hospital

123 Mount Elizabeth Novena Hospital

124 Mount Elizabeth Orchard Hospital

Negara

Singapura

Singapura

Singapura

Singapura

Kota

Farrer Park Station
Road

Joo Chiat PI

Irrawaddy Rd

Orchard

Alamat Rumah Sakit

No Telepon

Catatan

No.1, #02-01 Connexion, Farrer
(+65) 63631818
Park Station Road, 217562

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.
2. Open Credit Card / Imprint Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri.
3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak
tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk
melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan
atau melakukan perawatan.
4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan 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 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

(+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

(+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

38 Irrawaddy Rd, Singapore
329563

3 Mount Elizabeth, Singapore
228510

Daftar rumah sakit luar negeri rekanan PMN, rujukan bagi nasabah Prudential pemilik manfaat PRUprime healthcare, PRUprime healthcare syariah, PRUprime healthcare plus, PRUprime
healthcare plus syariah, PRUsolusi sehat & PRUsolusi sehat syariah.
Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.
Untuk perawatan 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 23 Juli 2020
No

Nama Rumah Sakit

125 Raffles Hospital

126 Thomson Medical Centre

Negara

Singapura

Singapura

Kota

Alamat Rumah Sakit

No Telepon

Catatan

1. Pre sertifikasi dapat dilakukan H-4 (hari kerja) sebelum tanggal keberangkatan.
2. Open Credit Card / Imprint Kartu Kredit sesuai ketentuan rumah sakit luar negeri.
3. Jika tanpa pre-sertifikasi ada kemungkinan kamar atau dokter yang diinginkan tidak
tersedia sehingga proses penjaminan bisa lebih lama, maka lebih disarankan untuk
melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan
atau melakukan perawatan.
4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru
diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International
Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

North Bridges Road

585 North Bridge Road
Singapore 188770

Thomson 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
339 Thomson Road, Singapore (+65) 62502222
melakukan pre-sertifikasi ke nomor layanan medis 24 jam PMN sebelum keberangkatan
307677
/92476998 /69338691
atau melakukan perawatan.
4. Proses Pre-sertifikasi belum menerbitkan Letter of Guarantee (LOG), LOG baru
diterbitkan jika seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah diterima oleh International
Assistance dari Rumah Sakit tempat nasabah dirawat

(+65) 63111111

*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

