
• Proteksi 24 jam di seluruh dunia
• Batasan manfaat otomatis meningkat jika Peserta menjalani Rawat Inap/dan Pembedahan di rumah sakit 

akibat kecelakaan di luar negeri.
• Perawatan dapat dilakukan di semua RS/Klinik jaringan/non jaringan di mana saja.
• Kartu multi fungsi:
   • Kartu Medis Non Tunai (Cashless Medical Card)
      Peserta dapat langsung mendapatkan pengobatan sesuai dengan manfaat yang menjadi haknya tanpa 

membayar terlebih dahulu (cashless) dengan hanya menunjukkan kartu Live Great di RS/Klinik jaringan 
Great Eastern Life Indonesia.

   • Kartu Manfaat Eksklusif (Exclusive Privileges Card)
 Berbagai manfaat eksklusif kesehatan dan kebugaran yang tersebar di lebih dari 1.600 gerai/merchant 

di Asia Tenggara dengan menunjukkan Live Great, seperti mendapatkan diskon atau tawaran menarik 
lainnya.

• Penggantian sesuai dengan plan yang ditentukan oleh perusahaan
• Salah satu perusahaan asuransi yang memiliki jaringan RS/Klinik terluas di Indonesia
• Fleksibel dalam menentukan benefit sesuai dengan kebutuhan dan anggaran perusahaan
• Premi perpanjangan garansi tidak berubah selama program ini masih berlaku.
• Tambahan layanan telekonsultasi apabila mengambil Manfaat Rawat Jalan

Keunggulan Great Health Guard

Manfaat Great Health Guard
• Manfaat Asuransi Dasar

• Manfaat Asuransi Kesehatan Kumpulan Rawat Inap dan Pembedahan
• Asuransi Jiwa Kumpulan, yaitu perlindungan atas risiko meninggal dunia karena sakit atau kecelakaan.
• Asuransi Kecelakaan Kumpulan, yaitu perlindungan atas risiko meninggal dunia atau cacat tetap total 

karena kecelakaan.

• Manfaat Asuransi Tambahan
• Asuransi Kesehatan Kumpulan Rawat Jalan.
• Asuransi Kesehatan Kumpulan Rawat Persalinan.
• Asuransi Kesehatan Kumpulan Rawat Gigi.
• Asuransi Kesehatan Kumpulan Kacamata.

Jadi hanya dengan Great Health Guard, perusahaan dan karyawan Anda bisa mendapatkan solusi
perlindungan Program Kesejahteraan Karyawan yang komprehensif dan sekaligus manfaat holistik
kesehatan dan kebugaran Live Great Programme yang unik dan pertama ditawarkan untuk korporasi di 
Indonesia.

TABEL MANFAAT*
*Tabel Manfaat di atas hanyalah ilustrasi, Calon Pemegang Polis dapat meminta Tabel Manfaat yang berbedaGREAT Health Guard

GREAT Health Guard adalah produk asuransi komprehensif yang dikeluarkan 
oleh PT Great Eastern Life Indonesia. GREAT Health Guard memberikan 
perlindungan asuransi jiwa dan kecelakaan serta manfaat untuk karyawan 
dan keluarga yang membutuhkan perawatan kesehatan

Pentingnya memiliki Great Health Guard

Arus kas Perusahaan yang lebih terjaga

Citra Perusahaan Meningkat

Loyalitas dan Produktifitas karyawan meningkat

Dengan pengalaman lebih dari 24 tahun, Great Eastern Life Indonesia kami menyadari bahwa sehebat 
apapun perlindungan yang bisa disediakan asuransi, tidak akan pernah bisa menggantikan keberadaan 
Anda untuk keluarga dan orang-orang tercinta. Oleh karena itulah kami ingin memberikan nilai lebih kepada 
para nasabah tidak hanya
sekedar memberikan perlindungan asuransi saja namun kami menyediakan Live Great Programme.

Live Great Programme merupakan program holistik di bidang kesehatan dan kebugaran yang pertama di 
industri asuransi jiwa di Asia; untuk mengajak para nasabah untuk memulai gaya hidup sehat demi hidup 
yang lebih sehat, lebih baik dan yang paling utama adalah hidup lebih lama.

Manfaat lebih Great Health Guard untuk Kesejahteraan
Karyawan

Workshop and Events
Undangan Khusus ke berbagai seminar dan lokakarya yang berhubungan dengan kesehatan

Health Tips
Kumpulan tips dan informasi kesehatan untuk membantu mencapai tujuan Anda

Exclusive Privileges
Nikmati keistimewaan eksklusif dengan kartu Live Great Anda

Claim Management
Nikmati kemudahan mengatur claim

GoodDoctor
Konsultasi langsung dengan dokter melalui telepon seluler Anda 

Dengan pengalaman lebih dari 24 tahun, Great Eastern Life Indonesia kami menyadari bahwa sehebat 
apapun perlindungan yang bisa disediakan asuransi, tidak akan pernah bisa menggantikan keberadaan 
Anda untuk keluarga dan orang-orang tercinta. Oleh karena itulah kami ingin memberikan nilai lebih 
kepada para nasabah tidak hanya sekedar memberikan perlindungan asuransi saja namun kami
menyediakan Live Great Programme.

Live Great Programme merupakan program holistik di bidang kesehatan dan kebugaran yang pertama di 
industri asuransi jiwa di Asia; untuk mengajak para nasabah untuk memulai gaya hidup sehat demi hidup 
yang lebih sehat, lebih baik dan yang paling utama adalah hidup lebih lama.
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Perlindungan Menyeluruh untuk
Karyawan Perusahaan

GREAT
Health Guard

Health and Life Protection

Reach for Great

PT Great Eastern Life Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.

PT Great Eastern Life Indonesia
Menara Karya Lt. 5 , Jl. HR. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 1-2 
Jakarta Selatan 12950 – Indonesia

GreatEasternLifeID GreatEastern_ID GreatEasternid

Customer Contact Centre : (+62) 21 2554 3800 (Senin - Jumat, 09.00-18.00 WIB)

WhatsApp                 : (+62) 811 956 3800 (Senin - Jumat, 09.00-18.00 WIB) 

Website               : www.greateasternlife.com

Email                      : wecare-id@greateasternlife.com

Tentang Great Eastern Life Indonesia
PT Great Eastern Life Indonesia (Great Eastern Life Indonesia) merupakan bagian dari Great Eastern Holdings Limited yang merupakan 
perusahaan asuransi jiwa yang kuat, berorientasi jangka panjang dan telah memiliki pengalaman sejak 1908 di Singapura dan 
Malaysia dengan aset lebih dari S$100 Miliar dan melayani lebih dari 10 juta pemegang polis. 

Great Eastern Life Indonesia telah berdiri di Indonesia sejak 1996, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Pada tahun 
2002, Great Eastern Life Indonesia mendapat ijin unit Syariah sesuai dengan Surat Ijin Usaha Unit Syariah No. S.507/LK/2002. 

Great Eastern Life Indonesia menyediakan rangkaian produk asuransi yang diciptakan untuk memenuhi berbagai kebutuhan 
masyarakat dalam hal pengembangan kekayaan, perlindungan keluarga, perlindungan kesehatan, rencana hari tua dan rencana 
pendidikan anak melalui beberapa jalur distribusi seperti Bancassurance dan Digital. 

Great Eastern Life Indonesia telah diakui oleh berbagai organisasi terkemuka dan memenangkan beberapa penghargaan, antara lain 
Indonesia Most Innovative Insurance Companies Award 2021 dari The Iconomics, Infobank Insurance Award 2021 dari Majalah 
Infobank, Asuransi Terbaik 2021 dari Majalah Investor, Best Insurance Award 2021 dari Warta Ekonomi, Best Life Insurance Award 
2021 dari Media Asuransi dan berbagai penghargaan bergengsi lainnya.
 

Tentang Great Eastern 
Sebagai pemimpin pasar dan merek yang handal di Singapura dan Malaysia, Great Eastern didirikan pada tahun 1908. Dengan asset 
senilai lebih dari S$100 Miliar dan melayani lebih dari 10 juta pemegang polis, Great Eastern memiliki tiga saluran distribusi yang 
sukses - agency, bancassurance dan financial advisory firm – Great Eastern Financial Advisers. Great Eastern juga beroperasi di 
Indonesia dan Brunei serta juga hadir di China dan memiliki kantor perwakilan di Myanmar.

Great Eastern Life Assurance Company Limited mendapatkan nilai “AA-“ untuk kekuatan finansial dan counterparty credit ratings 
dari Standard & Poor’s sejak tahun 2010, yaitu salah satu predikat tertinggi diantara perusahaan asuransi jiwa di Asia. Selain itu, 
Great Eastern memiliki anak perusahaan yang bergerak di bidang manajemen aset bernama Lion Global Investor Limited yang 
merupakan salah satu perusahaan manajemen aset terbesar di Asia Tenggara.

Great Eastern merupakan anak perusahaan Bank OCBC, bank Singapura yang telah berdiri sejak tahun 1932 dan saat ini merupakan 
grup layanan keuangan terbesar kedua di Asia Tenggara berdasarkan aset dan merupakan salah satu bank dengan peringkat tertinggi 
di dunia, dengan peringkat Aa1 dari Moody's. Diakui karena kekuatan dan stabilitas keuangannya, Bank OCBC secara konsisten 
mendapatkan peringkat World’s Top 50 Safest Bank dari Global Finance dan mendapatkan penghargaan sebagai Best Managed Bank 
di Singapura dari The Asian Banker.
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Pengecualian Umum
Great Eastern Life Indonesia tidak akan membayarkan Uang Pertanggungan Penyakit Kritis 
Major dalam hal Tertanggung mengalami kondisi yang telah memenuhi seluruh kriteria salah 
satu atau lebih Penyakit Kritis sebagai akibat terjadinya salah satu atau lebih kejadian 
sebagaimana berikut ini:
a. Keadaan Yang Sudah Ada Sebelumnya.

b. Penyakit Kritis Minor di mana Diagnosis dan tanda-tanda dan / atau gejala pertama terjadi di 
Masa Tunggu Penyakit Kritis Major.

c. Penyakit bawaan, kelainan bawaan, dan / atau cacat bawaan.
d. Terdapat infeksi Human Immunodeficiency Virus (HIV) di dalam tubuh Tertanggung atau 

disebabktan secara langsung atau tidak langsung oleh Acquired Immune Deficiency 
Syndrome (AIDS) atau penyakit yang berkaitan dengan Acquired Immune Deficiency 
Syndrome (AIDS)

e. Efek penyalahgunaan alkohol, penyalahgunaan narkoba atau ketergantungan lainnya.
f. Setiap Cedera yang dilakukan sendiri secara sengaja atau tindakan lain apa pun terhadap 

tujuan yang sama, apakah dilakukan dalam keadaan waras atau tidak.
Informasi lebih lanjut tentang Pengecualian dapat ditemukan dalam Polis.

Proses Pembayaran Pengajuan Klaim
Pemegang Polis atau Penerima Manfaat berkewajiban untuk memberitahukan kepada Great Eastern 
Life Indonesia jika terjadi suatu risiko (klaim) dengan mengisi formulir klaim yang telah ditentukan 
oleh Great Eastern Life Indonesia dan melengkapi persyaratan dokumen klaim serta menyerahkannya 
kepada Great Eastern Life Indonesia dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak terjadinya 
risiko yang dipertanggungkan.

Brosur ini bukan merupakan kontrak polis. Terdapat syarat dan ketentuan yang berlaku. 

Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Customer Contact Centre kami di:
• Telp : (+62) 21 2554 3800 (Senin-Jumat, 09.00-18.00 WIB)
• Email : wecare-id@greateasternlife.com

Catatan Penting untuk Diperhatikan
• Peserta memahami bahwa terdapat syarat dan ketentuan yang berlaku. Informasi terkait syarat dan 

ketentuan yang berlaku dapat diakses pada nomor kontak dan email yang tercantum pada brosur. 
Premi yang dibayarkan oleh Pemegang Polis sudah termasuk biaya administrasi, komisi bank, dan 
komisi tenaga pemasaran. Informasi pada dokumen ini harus dibaca dan tunduk pada 
ketentuan-ketentuan lainnya yang terkait dengan produk Great Health Guard yang berlaku pada saat 
ini maupun perubahannya dikemudian hari. Great Eastern Life Indonesia bertanggungjawab 
sepenuhnya atas produk Great Health Guard dan isi polis asuransi yang diterbitkan untuk produk 
Great Health Guard. Produk Great Health Guard bukan merupakan produk simpanan bank dengan 
demikian  tidak termasuk dalam program penjaminan pemerintah atau Lembaga Penjamin Simpanan.

• Informasi pada dokumen ini harus dibaca dan tunduk kepada ketentuan-ketentuan polis dan 
ketentuan-ketentuan lainnya yang terkait dengan produk GREAT Health Guard yang berlaku saat ini 
maupun perubahannya dikemudian hari. 

• Calon Pemegang Polis dan/atau calon Tertanggung memahami bahwa terdapat syarat dan ketentuan 
yang berlaku. Terkait Informasi lengkap untuk syarat dan ketentuan yang berlaku dapat diakses 
pada nomor kontak dan email yang tercantum pada brosur. 

Karyawan adalah salah satu aset 
paling berharga dari suatu
perusahaan/organisasi.

Bagaimana perusahaan dapat
hadir  memberikan  manfaat
kesehatan efektif dalam bentuk 
program kesejahteraan karyawan
(employee benefit) sekaligus
mengendalikan biaya yang
dikeluarkan?

1 tahun (dan dapat diperpanjang)Masa Pertanggungan

Masa Pembayaran Premi

Mata Uang Rupiah

Dewasa : 18 - 65 tahun
Anak : 15 hari - 23 tahun

Ketentuan Umum

Mengikuti Masa Pertanggungan

Usia Masuk 1

(kecuali untuk Manfaat Kehamilan, Persalinan, dan Nifas)

1 Usia mengacu kepada konsep ulang tahun terakhir (last birthday)

Ketentuan Pemilihan Plan

1. Semua karyawan wajib diikutsertakan atau jabatan dengan level tertentu
2. Karyawan dengan jabatan yang sama, wajib didaftarkan dalam Plan yang sama.
3. Selisih antar Plan untuk setiap jabatan adalah maksimal 4 tingkat.
4. Plan ditentukan diawal program asuransi. Perubahan dan penambahan Plan tidak 

diperkenankan apabila program asuransi telah berjalan.
5. Manfaat tambahan (RJ, RB, RG dan KC) dapat berbeda dengan manfaat utama (RI). 

Maksimum 2 tingkat lebih tinggi atau 2 tingkat lebih rendah.


