


No Question Answer

1 Jika Nasabah GHC dinyatakan Positif Covid-19 dan
melakukan Isolasi Mandiri di Malaysia dan Singapura
apakah dicover?

Ya dicover selama ada bukti Lab Swab PCR serta hasil lab lainnya, Kuitansi
dokter asli, resep dokter dan kuitansi Apotek resmi karena GHC mengcover
Malaysia dan Singapura

2 Jika Nasabah GHC dinyatakan Positif Covid-19 Diluar
Negara Indonesia, Malaysia dan Singapura apakah
dicover? Apakah bisa Klaim plafon biaya rawat inap
darurat?

Tidak dicover dan bukan masuk pada kateori kondisi darurat yang mengancam
jiwa sebagaimana definisi dari polis GHC

3 Apabila dirujuk ke fasilitas bukan Rumah Sakit dan
dibayarkan oleh pemerintah, namun biaya Obat dan
Dokter tidak ditanggung. Apakah bisa klaim untuk
biaya pemeriksaan dan pengobatan?

Ya bisa diklaim untuk biaya pemeriksaan dan pengobatan Selama dalam batas
wajar dengan mengambil plafon Biaya Aneka Perawatan Rumah Sakit dengan
maksimal sesuai dengan limit tahunan

4 Apakah biaya APD dan biaya transportasi tenaga
kesehatan dari RS ke fasilitas bukan rumah sakit
ataupun dari RS ke Rumah apakah dicover

Tidak dicover. Yang dibayarkan hanya biaya Pemeriksaan dan Pengobatan saja
dengan penggunaan yang wajar sesuai rujukan dari dokter. Apabila jadi satu
dalam tagihan, maka Bagian Klaim akan memilah2 hanya yang terkait saja yang
dibayarkan

5 Apakah biaya SWAB PCR sebelum isoman , jika
hasilnya adalah positif, maka apakah biaya tsb
diganti?

Apabila dinyatakan positif dapat di klaim dengan memotong plafon Biaya
Aneka Perawatan

6 Apabila dalam periode campaign mengalami positif
Covid-19 lebih dari satu kali apakah dicover

Ya selama tegak diagnosa positif covid terjadi dalam periode campaign dan
memenuhi persyaratan
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7 Apakah obat-obatan herbal terkait covid bisa di Klaim Saat ini untuk Covid-19 itu sendiri belum ada obatnya, selama berkaitan
dengan pengobatan Covid-19 dan diresepkan oleh dokter, serta dalam batas
penggunaan yang wajar maka untuk suplemen, vitamin atau sejenisnya
termasuk obat herbal akan dibayarkan

8 Apakah jika nasabah dengan inisiatif sendiri untuk
test swab PCR dan hasilnya negative, apakah biaya
laboratorium bisa di klaim?

Tidak bisa di klaim

9 Kalau swab pertama positive dan kemudian di akhir
masa isoman 14 hari nasabah melakukan swab dan
hasilnya negative , apakah masuk dalam penggantian
perawatan covid ini?

Test swab tersebut termasuk karena masih dalam rangkaian proses
pemeriksaan dan pengobatan sejak ditegakkannya positif Covid-19

10 Berapa lama masa tunggu manfaat Isoman covid
untuk nasabah yang membeli Product GOL + GHC ?

Mengikuti ketentuan GHC yaitu 30 hari sejak tanggal mulai berlaku GHC atau
sejak tanggal pemulihan (mana yg lebih akhir)

11 Berapa lama masa tunggu manfaat Isoman covid
untuk nasabah Peserta Polis Product GHG?

Tidak ada Masa Tunggu untuk Nasabah Peserta Polis Product GHG
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12

Question : Nasabah membeli Polis GOL+GHC
(5 Feb 21)

Apakah bisa di Cover jika nasabah Tersebut
Terdiagnosa setelah 30 Hari dari tanggal polis 

Inforce

18 Jan 2021 17 Apr 2021

Question :Nasabah membeli Polis GOL+GHC 
(1 Apr 21)

Apakah bisa di Cover jika nasabah Tersebut
Terdiagnosa setelah 30 Hari dari tanggal polis 

Inforce

5 Feb 2021 1 Apr 2021

 Bisa apabila telah 

melewati masa 
tunggu 30 hari 

 Tidak bisa karena masa 

tunggu 30 hari. Periode 
campaign sudah berakhir 
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13 Nasabah yang sudah dinyatakan covid 19 dan
setelah 14 hari masih positif apakah masih
diwajibkan surat dari Dokter untuk claimnya

mengacu pada Kemkes 413 ttd 13 Juli 2020 disebutkan bahwa:
OTG : 10 hari sejak PCR +
Gejala Ringan/Sedang : 10 hari + 3 hari sejak PCR +
Berat/Kritis : PCR - + 3 hari
Dan untuk keputusan apakah sembuh / pulang maka harus
berdasarkan assessmen dokter yang merawat dalam hal ini.

Sehingga keputusan perpanjangan Isoman diperlukan surat rujukan
dokter dengan pertimbangan bahwa ketentuan perpanjangan Isoman
harus melalui penilaian dokter.
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14. Jika Nasabah baru kembali dari Luar negri , lalu
diminta langsung ke hotel, tanpa rujukan dari Dokter
apakah ini bisa diganti?

Adapun ketika pulang dari Luar Negeri sesuai peraturan harus melakukan
karantina. Namun selama belum ada hasil Swab PCR positif dan disertai
dengan surat rujukan Dokter, maka tidak dibayarkan. Apabila ketika karantina
dan hasil swab PCR adalah positif, maka perhitungan Isoman dihitung sejak
tegak diagnose positif Covid-19

15 Apakah bisa mengajukan klaim untuk santunan
harian, jika isoman telah dibayarkan oleh pihak lain?

Tidak bisa

16 Pengobatan yang masih dalam uji klinis seperti
Gamaras, Plasma Convalescence dan Remdesivir

apakah dicover?

Pengobatan yang masih dalam tahap uji klinis dan belum terbukti hasil dan
masih bersifat eksperimen Tidak ditanggung

17 Apakah ada penggantian apabila fasilitas tersebut
sudah gratis ? Mengingat saat ini pemerintah
memberikan fasilitas isolasi mandiri secara gratis

tidak ada penggantian jika sudah gratis, untuk pengajuan manfaat ini harus ada
kuitansi asli

18 Bagaimana jika nasabah memilih sendiri hotel atau
tempat isolasi mandiri diluar fasilitas pemerintah?

Tempat untuk isolasi mandiri harus merupakan rujukan dokter/RS/Klinik, jika
kamar penuh maka dokter akan merujuk sesuai dengan fasilitas yang tersedia,
jika ada biaya yang terjadi maka dapat diklaim menggunakan kuitansi asli dan
akan dibayarkan sesuai dengan kuitansi dengan limit maksimal sesuai plan dan
lama perawatan isolasi mandiri dilakukan.
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