Jalani kebiasaan normal baru
dengan perlindungan lebih yang
dirancang khusus untuk Anda.
Periode program 1 - 30 November 2020

Unduh PULSE, daftar produk Free Personal Accident Death dan dapatkan Santunan Tunai
Tambahan untuk COVID-19
Nikmati Santunan Tunai Tambahan untuk perawatan COVID-19 di rumah sakit sebesar Rp1.000.000/hari* selama
maksimum 30 hari untuk tanggal perawatan mulai 1 - 30 November 2020* khusus bagi Nasabah yang sudah memiliki produk
Free Personal Accident Death aktif. Anda dapat mengunduh dan mendaftarkan diri untuk produk Free Personal Accident Death
di PULSE di menu PRUShoppe.
Total Santunan Tunai Tambahan yang tersedia adalah Rp20 miliar yang akan dibayarkan berdasarkan klaim lengkap yang
lebih dulu diajukan ke Prudential sejak program ini dijalankan dari 28 Januari 2020.
Klaim harus dilakukan maksimal 30 hari dari hari terakhir perawatan di rumah sakit.
Manfaat Santunan Tunai dengan program sebelumnya sudah berakhir sejak tanggal 16 Juli 2020 bagi Nasabah yang tidak
memiliki Polis Free Personal Accident Death aktif.
Kebijakan pembayaran klaim rawat inap karena terinfeksi Covid-19 di fasilitas bukan Rumah Sakit tidak berlaku untuk
Program Santunan Tunai Tambahan untuk Perawatan Covid-19 bagi Nasabah yang memiliki Asuransi Free Personal
Accident Death
Syarat dan ketentuan dapat dilihat di bit.ly/ProgramCOVID-19 dan di aplikasi PULSE.

Pentingnya Proteksi
Terus pastikan Polis Anda aktif! Dapatkan kesempatan
1 (satu) kali pemulihan Polis tanpa masa tunggu
bagi Polis yang menjadi tidak aktif (lapsed) pada 29
Februari 2020 hingga 30 November 2020,
dengan batas pemulihan dan pembayaran premi
tertunda hingga tanggal 28 Februari 2021.
(Tidak berlaku untuk Polis PRUSolusi Sehat)
Gunakan cara autodebit rekening Bank atau
kartu kredit untuk mempermudah pembayaran
Premi. Klik https://payment.prudential.co.id/

Kepastian Polis Aktif
Dapatkan Kepastian Polis Aktif hingga 30 November
2020 untuk Anda yang terus membayar Premi secara
lengkap untuk jatuh tempo di bulan Maret, April, Mei,
Juni, Juli, Agustus, September, Oktober dan November
2020 dengan tidak melakukan withdrawal hingga
hingga 30 November 2020. Apabila Anda sekarang
sedang dalam masa cuti Premi, ayo segera lakukan
pembayaran kembali untuk menikmati manfaat ini.**

Perlindungan Komprehensif
Produk Asuransi Tambahan PRUPrime Healthcare Plus
(Syariah) & variannya, PRUHospital & Surgical cover Plus
(Syariah) & variannya, PRUMed dan variannya, dan
PRUSolusi Sehat (Syariah) terus memberikan
perlindungan komprehensif atas perawatan di rumah
sakit, termasuk karena COVID-19. Produk asuransi
tambahan PRUTotal Critical Protection (PRUTop) juga
memberikan manfaat perlindungan berupa Uang
Pertanggungan akibat perawatan yang membutuhkan
waktu lama di ICU akibat COVID-19. Silakan hubungi
Tenaga Pemasar Anda untuk mengetahui lebih lanjut
manfaat produk-produk ini.

Penyesuaian Pembayaran
Premi/Kontribusi
Jika Nasabah terkena dampak finansial dari
pandemi COVID-19 dan kesulitan dalam pembayaran Premi, silakan menghubungi Prudential
melalui email customer.idn@prudential.co.id untuk
mendapatkan saran penyesuaian pembayaran
Premi/Kontribusi.

Beli Polis Tanpa Masa Tunggu
Dapatkan kemudahan berupa Tanpa Masa Tunggu
Perawatan COVID-19 untuk pembelian Polis baru
dengan asuransi tambahan rawat inap PRUHospital
& Surgical Cover Plus (Syariah) & variannya,
PRUPrime Healthcare Plus (Syariah) & variannya,
PRUMed & variannya, dan PRUSolusi Sehat
(Syariah)*.

PULSE yang ngertiin Kamu
PULSE adalah aplikasi terpadu dengan teknologi
Artificial
Intelligence
yang
menawarkan
pengelolaan kesehatan yang menyeluruh. Melalui
PULSE Anda dapat membaca berbagai artikel
mengenai COVID-19, berkonsultasi mengenai
COVID-19 gratis dengan chatbot dan dokter secara
online, mengetahui gambaran kondisi kesehatan
tubuh dan mental melalui Digital Twin, mengidentifikasi gejala penyakit, mengajukan klaim
melalui e-claim*** yang mudah dan cepat, serta
melihat detail Polis Anda di menu PRUServices
(untuk produk tertentu). PULSE dapat diunduh
melalui Google Play Store atau Apple App Store.

Syarat & ketentuan berlaku
Untuk informasi detail, silakan lihat di bit.ly/ProgramCOVID-19 atau hubungi Prudential melalui email di customer.idn@prudential.co.id
* Tidak berlaku apabila terdapat pre-existing condition terkait COVID-19.
** Manfaat Kepastian Polis Aktif (Non-Lapse Guarantee) berlaku untuk produk unit-linked dengan pembayaran Premi berkala walaupun Nilai Tunai pada periode tersebut tidak cukup
dengan tidak melakukan withdrawal hingga 30 November 2020.
*** e-Claim berlaku untuk penggantian biaya perawatan untuk manfaat sebelum dan sesudah rawat inap di mana rawat inapnya sudah dijaminkan sebelumnya.
PT Prudential Life Assurance berhak untuk mengubah, memutuskan, menghentikan Program sewaktu-waktu dengan pemberitahuan sebelumnya.
Ingin berhenti menerima informasi umum melalui email? Klik di sini
PT Prudential Life Assurance terdaftar di dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

