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Didirikan
pada
tahun
1995,
PT Prudential Life Assurance
(Prudential Indonesia) merupakan
penyedia jasa asuransi jiwa terdepan
di Indonesia dan merupakan bagian
dari Prudential plc, sebuah grup
perusahaan jasa keuangan terkemuka
di Inggris. Sebagai bagian dari Grup
yang berpengalaman lebih dari 168
tahun di industri asuransi jiwa,
Prudential Indonesia berkomitmen
untuk mengembangkan bisnisnya di
Indonesia.

cover syariah ?

Begitu banyak orang menghabiskan kekayaan mereka untuk
mendapatkan dan menjaga kesehatan. Terlebih apabila seseorang
menderita suatu penyakit dan harus menjalani perawatan di rumah
sakit. Prudential mengerti akan kebutuhan kesiapan dana yang tak
terduga pada saat seseorang harus menjalani rawat inap.
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Kami mempersembahkan PRU
, produk asuransi
tambahan yang dapat mengurangi beban finansial Anda. PRU
merupakan produk asuransi tambahan yang
memberikan manfaat asuransi untuk rawat inap, ICU, dan
pembedahan, baik akibat sakit maupun kecelakaan. Terdapat manfaat
lainnya yaitu 2 (dua) kali lipat dari manfaat rawat inap jika mengalami
kecelakaan di luar negeri.
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Syarat Kepesertaan
PRUmed

Prudential Indonesia berkantor pusat di Jakarta dengan kantor pemasaran
di Medan, Surabaya, Bandung, Denpasar, Batam dan Semarang. Sampai
dengan 31 Desember 2016, Prudential Indonesia melayani lebih dari 2,4 juta
nasabah melalui hampir 260.000 tenaga pemasar berlisensi di 393 Kantor
Pemasaran Mandiri (KPM) di seluruh nusantara (termasuk di Jakarta,
Surabaya, Medan, Bandung, Yogyakarta, Batam, dan Bali).

Produk ini memiliki beberapa kondisi dimana manfaat asuransi tidak dapat
dibayarkan. Pembeli produk PRUmed cover syariah wajib membaca dan
memahami ketentuan Pengecualian yang tertera pada Polis asuransi.
Brosur ini hanya digunakan sebagai alat pemasaran dan tidak mengikat.
Ketentuan–ketentuan yang mengikat bisa didapatkan dalam Polis yang
diterbitkan oleh Prudential Indonesia. Pembeli produk PRUmed cover syariah
wajib membaca dan memahami seluruh syarat dan ketentuan sebagaimana
tercantum dalam Polis asuransi.
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Apa itu PRUmed

Sejak meluncurkan produk asuransi
jiwa yang dikaitkan dengan investasi
(unit link) pertamanya di tahun 1999,
Prudential Indonesia merupakan
pemimpin pasar untuk produk
tersebut di Indonesia. Prudential
Indonesia telah mendirikan unit
bisnis syariah sejak tahun 2007 dan
dipercaya sebagai pemimpin pasar
asuransi jiwa syariah di Indonesia sejak pendiriannya.

Pembatasan Tanggung Jawab / Disclaimer

PRUmed
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Berlaku bagi 1 orang dengan usia 15 hari sampai dengan usia 64 tahun
(ulang tahun berikutnya)
Usia maksimum pertanggungan sampai dengan usia Peserta Yang
Diasuransikan 55 tahun atau 65 tahun (ulang tahun sebenarnya)
Dapat ditambahkan pada beberapa solusi perlindungan dasar.
PT Prudential Life Assurance

Prudential Tower
Jl. Jend. Sudirman Kav. 79, Jakarta 12910
Tel: (62 21) 2995 8888
Fax: (62 21) 2995 8800
Customer Line: 1500085
Email: customer.idn@prudential.co.id
Website: www.prudential.co.id

Siapkan Perlindungan
Kesehatan Anda di Masa Depan

Maksimum manfaat harian sesuai dengan jumlah satuan manfaat yang
diambil. Tersedia jumlah satuan manfaat sampai dengan 10 satuan
manfaat per jiwa.
Sesuai dengan syarat dan ketentuan mengenai besar penghasilan
nasabah (hasil financial underwriting)
Tersedia dalam mata uang Rupiah

Tabel Manfaat
PRUmed
PRUmed

Manfaat
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memberikan perlindungan dan manfaat seperti yang tertera pada tabel di bawah ini. Nilai manfaat disesuaikan dengan jumlah
satuan manfaat yang diambil :
No

Jenis Manfaat

Ketentuan

Nilai Manfaat
untuk Setiap Satuan
Manfaat per hari

1.

Rawat Inap

Maksimal 100 hari per satu tahun Polis

Rp 40.000

2.

Biaya Perawatan Intensif (ICU)

Maksimal 30 hari per satu tahun Polis

Rp 80.000

Tipe 1 (Minor)

Rp 100.000

Tipe 2 (Intermediate)

Rp 200.000

Tipe 3 (Major)

Rp 300.000

Tipe 4 (Complex)

Rp 400.000

3.

MANFAAT UTAMA
Manfaat Rawat Inap
Santunan Asuransi akan dibayarkan jika Peserta Yang Diasuransikan
dirawat di rumah sakit minimum 1 x 24 jam untuk Rawat Inap karena
Kecelakaan atau 2 x 24 jam untuk Rawat Inap karena Penyakit. Jumlah
uang yang dibayarkan adalah perkalian antara satuan manfaat yang
diambil dengan nilai manfaat selama rawat inap, Maksimum manfaat
yang diberikan adalah 100 hari per satu tahun Polis.
Biaya Perawatan Intensif (ICU)
Santunan Asuransi akan dibayarkan sebesar perkalian antara satuan
manfaat yang diambil dengan nilai manfaat selama dilakukanya
perawatan intensif. Maksimum manfaat yang diberikan adalah 30 hari
per satu tahun Polis*.

Biaya Pembedahan

Biaya Pembedahan
Santunan Asuransi akan dibayarkan adalah sebesar perkalian antara
satuan manfaat yang diambil dengan nilai manfaat untuk tindakan
bedah pada saat Peserta Yang Diasuransikan sedang menjalani rawat
inap.

Rincian perlindungan dan manfaat yang tersedia maupun syarat dan kondisi yang berlaku tercantum pada Polis.
Maksimum pertanggungan sehubungan dengan Biaya Pembedahan per orang per satu tahun Polis adalah sebesar Rp 15.000.000,-

Keistimewaan PRUmed
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MANFAAT LAINNYA
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med cover syariah memberikan proteksi sampai usia Peserta Yang Diasuransikan 55 tahun atau 65 tahun (ulang tahun

Program asuransi kesehatan PRU
sebenarnya).

Double Manfaat Rawat Inap
Santunan Asuransi akan dibayarkan sebesar 2 (dua) kali lipat dari
nilai yang tercantum pada Tabel Manfaat apabila Peserta Yang
Diasuransikan mengalami kecelakaan di luar negeri dan langsung
dirawat di luar negeri, Maksimum manfaat yang diberikan adalah
30 hari per satu tahun Polis*.

Memberikan manfaat ganda untuk Rawat Inap karena kecelakaan di luar negeri. Manfaat yang diberikan sebesar dua kali lipat dari nilai manfaat Rawat Inap
yang tercantum pada Tabel Manfaat.
Menyediakan berbagai pilihan manfaat Rawat Inap Harian sampai dengan Rp 1.000.000,-

Ilustrasi Manfaat PRUmed
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Bapak A membeli manfaat PRU
dengan jumlah 20
Satuan manfaat rawat inap atau Rp 800.000 pada tanggal 1 November
2016 dengan usia maksimum pertanggungan sampai dengan 65 tahun.
Pada tanggal 28 Desember 2016, Bapak A menjalani Rawat Inap di Rumah
Sakit selama 5 hari karena Kecelakaan kendaraan bermotor yang
disertai dengan tindakan bedah Minor.
Prudential akan membayarkan manfaat asuransi setelah Bapak A
menyerahkan seluruh dokumen klaim dengan perincian berikut:

Perincian Pembayaran

Hari

Satuan

Nilai Manfaat

Total

Rawat Inap

5

20

Rp 40.000

Rp 4.000.000

20

Rp 100.000

Rp 2.000.000

Bedah Tipe 1 (Minor)
Total

Rp 6.000.000

* Jumlah hari Rawat Inap di ICU dan/atau rawat inap di luar negeri yang disebabkan karena
kecelakaan di luar negeri akan mengurangi jumlah hari Rawat Inap pada Manfaat Rawat Inap

Pengecualian Umum
med cover syariah

Manfaat PRU
Peserta Yang Diasuransikan :

akan tidak berlaku dalam hal

Menderita penyakit atau kondisi yang telah ada sebelumnya
(pre-existing condition).
Menderita 18 penyakit tertentu yang terjadi dalam 12 bulan pertama
sejak tanggal berlaku PRU
, atau tanggal
pemulihan terakhir.
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Menderita ketidakmampuan yang dimulai atau terjadi dalam masa
tunggu 30 hari sejak tanggal berlaku PRU
,
kecuali diakibatkan oleh kecelakaan.
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Pengecualian lainnya tercantum pada Polis.
Informasi Tambahan
Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai PRUmed cover syariah,
hubungi Tenaga Pemasar PT Prudential Life Assurance yang berlisensi untuk
memberikan perencanaan perlindungan sesuai kebutuhan.
Anda dapat juga menghubungi Customer Line di 1500085 atau mengunjungi
kantor pemasaran Prudential Indonesia terdekat.
Produk ini adalah Asuransi Tambahan yang dapat ditambahkan pada produk
asuransi dasar.
Produk ini telah dilaporkan dan/atau memperoleh surat penegasan dan/atau
persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan sesuai peraturan perundang –
undangan yang berlaku.
Produk ini dipasarkan oleh Tenaga Pemasar Prudential Indonesia yang telah

