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A. INTRODUCTION  
 
Tujuan dari permanent health insurance (PHI) adalah memberikan beberapa 
bentuk  pendapatan kepada mereka yang tidak dapat melaksanakan 
bisnis/pekerjaan atau profesi yang biasa karena penyakit atau accident yaitu 
memberikan pendapatan regular, mingguan atau bulanan untuk mengembalikan 
pendapatan tertanggung yang sudah tidak bisa lagi menghasilkan. Dengan 
demikian penanggung menjamin kesehatan seseorang dari pada hidup 
seseorang.  
 
Jenis asuransi ini dikenal dengan nama yang berbeda – beda misalnya: non-
cancellable sickness insurance, permanent sickness insurance dan 
continuos disability insurance. Akan tetapi daalm bab ini istilah lebih 
ditekankan pada permanent health insurance (PHI).  
 
Kunci perbedaan antara PHI dengan bentuk lain dari asuransi personal accident 
dan sickness insurance adalah permanent. Jika tertanggung terus membayar 
premi dan tunduk kepada kondisi / ketentuan yang berlaku dalam polis, 
penanggung tidak dapat membatalkan polis atau menaikkan premi, dan tidak 
masalah berapa banyak klaim sudah dibuat. Dengan demikian, PHI 
diklasifikasikan sebagai asuransi life, pensions dan annuitas, yang disebut 
sebagai long term insurance contracts sesuai dengan undang – undang the 
Insurance Companies Act 1982.  
 
Personal accident dan sickness cover yang dibahas dalam bab 8 bukan 
permanent jadi diklasifikasikan sebagai asuransi general.  
 
Polis – polis PHI sekarang ini sedang digunakan oleh sejumlah penanggung yang 
meningkat. Banyak perusahaan asuransi jiwa, dimana polisnya dirancang untuk 
memberikan bentuk tabungan / savings sama dengan proteksi atas 
disablement.  
Polis – polis mereka punya nilai pertanggungan yang dapat dibayarkan yaitu 
pada saat masa berakhirnya pertanggungan dan bisa juga atas dasar unit-linked 
basis 
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B. SCOPE OF COVER 
 
Polis PHI memberikan benefit mingguan (weekly benefit)  selama tertanggung 
dinyatakan tidak mampu (disabled) secara total dari okupasinya selama masa 
ketidakmampuan berakhir atau sampai dia meninggal.  
 
Total benefit dari polis – polis ini normalnya tidak harus melebihi 50% - 60% 
kapasitas pendapatan tertanggung sebelum dia sakit; angka tersebut normalnya 
sudah termasuk nilai yang diberlakukan perusahaannya dan benefit negara. 
Benefit diberikan bila terjadi disability yang disebabkan oleh penyakit atau 
kecelakaan sampai pada usia yang disepakati biasanya 55, 60, 65 tahun.  
 
 
B1. DEFERRED PERIOD 
 
Bagi kebanyakan individu, khususnya karyawan, pendapatan tidak akan 
berakhir segera. Karena tujuan jenis asuransi ini untuk mengganti pendapatan 
kerja, benefit under polis ini mengacu pada periode yang dispesifikasikan yang 
dikenal sebagai deferred period. Standar deferred period yaitu 4,13,26,52, 
atau 104 minggu, banyak penanggung menawarkan pilihan atau periode 
tersebut.  Semakin lama periode, semakin murah premi karena lama dan 
frekwensi klaim semakin berkurang.  
 
Dalam kasus bekerja sendiri (tidak dipekerja), posisi atas ketidakmampuan 
berbeda. Income dapat berakhir segera dan bila demikian kebutuhan untuk 
benefit segera harus ada.  
 
Meskipun demikian,  karena klaim – klaim dalam durasi singkat menjadi mahal 
untuk diinvestigasi dan administer, maka 7 hari franchise akan diterapkan. 
Terdapat satu bahaya dimana banyak pemegang polis bisa memperpanjang cuti 
/ absen dari bekerja karena kecekaan kecil atau tertular sakit sehingga 
mendapatkan benefit 7 hari dan hal ini sulit untuk dibuktikan. Untuk itu banyak 
perusahaan asuransi tidak memberikan deferred premium kurang dari 1 bulan.  
 
B2. BENEFITS 
 
PHI lebih dekat kepada kontrak indemnity dari pada kontrak standar polis PA 
karena secara khusus dirancang untuk menggantikan pendapatan yang hilang 
sebagai akibat disability dan tidak memberikan jumlah tetap untuk dibayarkan 
terlepas dari posisi keuangan tertanggung.  
 
Capital Sum benefits dapat diberikan namun kebanyakan polis dibuat untuk 
menjamin weekly benefit saja.  
 
Partial disablement biasanya tidak dijamin karena akan sulit untuk memberikan 
presentase benefit yang pantas yang dihubungkan pada tingkat disability. 
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Benefit disability partial yang tetap sebagaimana pada polis PA akan tidak 
memuaskan, karena satu penanggung dapat melakukan pembayaran untuk 
benefit ini sebagai periode waktu yang diperpanjang bagi tertanggung yang 
menderita minimal disability.  
 
Beberapa penanggung memberikan partial benefit untuk periode waktu 
terbatas, misalnya 6 bulan untuk mendorong tertanggung kembali bekerja dan 
membantu merehabilitasi setelah periode total disability.  
 
B2A. Reducing Benefit 
 
Beberapa polis memberikan pengurangan nilai benefit, contohnya 100%untuk 26 
minggu pertama dan 50% - 60% setelah itu. Dalam kasus ini, klaim yang kedua 
timbul dari penyebab yang sama atau yang berhubungan dalam 6 atau 12 bulan 
yang dipandang sebagai satu kelanjutan dari klaim sebelumnya. Ketetuan yang 
terakhir ini dirancang untuk mencegah tertanggung dari kembali bekerja dan 
kemudian mengajukan klaim baru untuk benefit penuh. Akan tetapi, hal ini 
hanya bermasalah pada kasus klaim polis immediate benefit atau polis periode 
deferment yang singkat.  
 
 
B2B. Additional benefits 
 
Banyak penanggung memperkenalkan  sejumlah benefit tambahan seperti  
 

� Escalator benefit 
� Automatic increase in benefit 
� Index-linking 
� Permanent disability capital sum 

 
Escalato Benefit  
 
Setelah pembayaran benefit dibuatkan secara berlanjutan untuk 12 bulan, 
jumlah dinaikkan sebesar dari 2,5% sampai 5% ditambahkan setiap tahun 
sampai berakhirnya klaim sampai kembali pada angka semula.  
 
Automatic increases in Benefit 
 
Kenaikan dalam jumlah benefit dijamin / digaransikan terlepas dari kesehatan 
baik secara otomatis atau atas pilihan tertanggung. Contohnya 10% setiap 5 
tahun, atau 2,5% dari nilai asli setiap tahun atau 5% dengan maksimum 50%. 
 
Index-linking 
 
Benefit polis naik disesuaikan dengan Retail Prices Index, mengacu pada 
maksimum 12%. Permanent disability diterbitkan untuk memberikan 
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pembayaran capital sum bila tertanggung menjadi disabled / cacat tetap dari 
pekerjaan/okupasinya.  
 
 
C. POLICY EXCEPTIONS 
 
Banyak penanggung mengecualikan berikut ini:  
 

� Melukai sendiri 
� Gemar minuman alcohol atau obat – obatan diluar resep dokter 
� Risiko perang 
� Penerbangan, diluar sebagai penumpang pesawat komersil. 
� Aktivitas berbahaya seperti balap motor, perburuan dan sebagainya 
� Disablement sebagai konsekwensi atas partisipasi tindakan criminal.  
� Kehamilan dan melahirkan dan setiap komplikasi darinya.  
� Klausula pengecualian AIDS  

 
 

C. POLICY CONDITIONS 
 
Berikut kondisi polis PHI:  
 
D1. EVIDENCE OF AGE 
 
Bukti usia harus diberikan sebelum setiap klaim dapat diakui. Jika tanggal lahir 
tidak sama dengan yang tercatat dipolis, benefit diberikan tidak akan lebih 
besar dari pada premi diterima.  
 
 
D2. PREMIUM PAYMENT 
 
30 hari untuk days of grace diberikan untuk pembayaran premi tahunan (premi 
bulanan harus diberikan tepat pada waktunya). Jika pembayaran belum 
dilakukan maka polis – polis akan lapse, tetapi dapat direinstate / dipulihkan 
sampai 1 tahun setelah tanggal pembayaran tunggakan premi dengan bunga 
yang ratenya sudah ditegaskan dalam polis.  
 
D3 DISABILITY  
 
Beberapa definisi disability digunakan. Contohnya sebagai berikut:  
 
...totally unable by reason of sickness atau accident to follow his or her 
occupation, and is not following another occupation. Definisi ini menjamin 
ketidakmampuan / inability untuk mengikuti pekerjaannya dan klaim dibayar 
kecuali tertanggung tidak punya pekerjaan yang lain.  
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Definisi lain adalah sebagai berikut:  
 
…totally incapacitated from following the occupation stated in Schedule and is 
not following or able to follow any other occupation for which he or she is 
reasonably fitted.  
 
Definisi ini menjamin inability tertanggung untuk melaksanakan okupasi atau 
okupasi lainnya yang sebenarnya dipertimbangkan untuk berkualifikasi 
pengalaman umum dan training.  
 
 
Definisi berikut sama dengan yang pertama kecuali perusahaan dapat dengan 
ketat menginterpretasikan kata – kata setiap bagian bila dihendaki.  
 
... totally unable by reason if sickness atau accident to perform any part 
whatever of his occupationand is not following any other occupation.  
 
 
D4. OCCUPATION 
 
Bila tertanggung merubah okupasinya atau berhenti dari pekerjaannya, polis 
akan tetap   dengan mengacu pada term dan conditions yang sudah 
diberlakukan.  
 
 
D5. NOTICE OF DISABILITY 
 
Pemberitahuan tertulis atas disability harus diserahkan kepada Penanggung 
dalam periode waktu mulainya disability.  
 
 
D6. CLAIMS 
 
Asalkan pemberitahuan sudah diberikan dan disability telah berlanjut 
sepanjang deferred period, kemudian perusahaan akan mengeluarkan satu 
sertifikat medis untuk dilengkapi oleh perawat atau dokter medis dari 
tertanggung dengan usaha atau biaya tertanggung dan sertifikat selanjutnya 
akan diminta oleh penanggung. Tertanggung harus menyerahkan hasil 
pemeriksaan kapan saja lewat juru periksa medis penanggung.  
 
 
 
D7. PROPORTIONATE BENEFIT (BENEFIT SEBAGIAN) 
 
Pada banyak kasus, benefit akan berakhir seketika tertanggung sudah sembuh 
dan kembali bekerja. Akan tetapi bisa saja disability nya sangat serius dimana 



 

 

                  

 

 
6 

Hasudungan Sianipar 

Sponsor : 

tertanggung tidak dapat kembali kepada pekerjaannya semula. Agar mendorong 
tertanggung kembali bekerja, banyak penanggung juga memberlakukan 
klausula proportionate benefit dalam polis. Hal ini memjamin bahwa jika 
tertanggung berubah dengan pekerjaan lain (setelah tidak mampu melakukan 
pekerjaan semula) maka benefit akan berlanjut sebagian atas pengurangan 
pendapatan.   
 
Sejumlah perusahaan asuransi juga punya ketentuan yang sama dimana bila 
tertanggung kembali bekerja secara paruh waktu (part time) kepada pekerjaan 
semula. Ketentuan ini  bertujuan untuk mengatasi kehilangan pendapatan yang 
terjadi selama masa rehabilitasi tertanggung. Para penanggung biasanya 
menentukan level dari pendapatan semula, biasanya syarat dalam perhitungan 
pendapatan dalam setahun atau 6 bulan sebelum terjadinya disablement 
(cacat) 
 
 
D8. LIMITATION OF BENEFIT 
 
Agar memastikan bahwa tertanggung tidak akan menerima benefit yang lebih 
baik (melebihi pendapatan sebelumnya) pada saat mengklaim, banyak 
penanggung menentukan limit/batasan pada benefit yang dibayarkan dan hal 
ini akan beroperasi tanpa memandang nominal benefit yang diasuransikan. 
Sebagaimana yang disebutkan pada section B, batasan yang biasa adalah bahwa 
benefit bulanan dibatasi sehingga total semua benefit PHI  tidak melebihi ¾ 
rata – rata pendapatan bulanan tertanggung dalam setahun sebelum terjadinya 
disability.  
 
Hal berarti bahwa mesikpun benefit yang diasuransikan katakana 2,000 pounds 
per bulan, bila hal ini berlebihan dalam pendapatan tertanggung, maka 
klausula limitation akan berlaku sebagaimana untuk mengurangi pembayaran 
klaim dengan ¾ level.  
 
Beberapa penanggung memberlakukan limitation yang lebih rendah dari ¾ bagi 
para pekerja dengan gaji tinggi dan menentukan maximum benefit. Sedangkan 
yang lainnya menetapkan batasan yang lebih tinggi tetapi mengacu pada 
pembayaran setelah dipotong tax.  
 
 
D9. RESIDENCE 
 
Banyak polis yang memberlakukan bahwa satu polis akan berakhir bila 
pemegang polis berada diluar negeri. Hal ini disebabkan sulit untuk mengontrol 
klaim diluar negeri, kecuali penanggung punya kantor perwakilan di luar 
negeri). Tinggal sementara di luar negeri untuk liburan, dinas dan tujuan lain 
(biasanya sampai 3 bulan dalam setiap periode 12 bulan) pada prakteknya 
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diberlakukan namun jika terjadi klaim, pembayaran Benedit biasanya dibatasi 
lamanya, kecuali tertanggung sudah kembali ke rumah.  
 
Beberapa penanggung tidak menjamin ketika tertanggung berada di luar negeri 
kecuali diberitahukan sebelumnya kepada penanggung sebelum keberangkatan 
dan ketentuan yang sesuai sudah disepakati.  
 
 
D10. WAIVER OF PREMIUM  
 
Pembayaran Premi haruslah berlanjut selama masa klaim, bila tidak polis akan 
berakhir dan benefit berhenti pada tanggal renewal. Akan tetapi ketentuan ini 
dapat dibuat untuk polis yang memberlakukan waiver of premium privilege dan 
banyak penanggung mencabut ketentuan ini ketika benefit dibayarkan.  
 
 
D11 RECURRENT DISABILITY  
 
Jika dalam 3 bulan penghentian pembayaran benefit atas setiap 
ketidakmampuan, kemudian tertanggung kembali tidak dapat melakukan 
pekerjaannya secara total dari penyebab yang sama, maka kemudian periode 
kedua atas ketidakmampuan ini akan dianggap sebagai kelanjutan dari 
sebelumnya dan pembayaran benefit kembali berlanjut segera.  
 
 
E. UNDERWRITING  
 
Polis – polis PHI biasanya di underwrite dengan lebih hati – hati karena sekali 
polis sudah berlaku penanggung tidak dapat membatalkannya. Sekali benefit 
dapat dibayarkan sesuai jaminan polis, maka akan berlanjut membayar 
sepanjang sakit atau disability berakhir sampai masa pension. Potential 
Liability penanggung sangat tinggi, dalam kasus yang paling buruk adalah 
membayar sampai 40 tahun lamanya.  
 
Faktor- factor rating yang principal diterapkan dalam PHI adalah:  
 

� Usia 
� Sex 
� Occupation 
� Deferment Period 
� Hazardous activities 
� Planned retirement date 
� Medical history 

Lebih detailnya sebagai berikut:  
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� Usia. Bila seseorang sudah semakin tua, kesempatan mengalami 
ketidakmampuan semakin meningkat dan premi biasanya lebih tinggi.  

� Sex. Statistik menunjukan bahwa wanita rata – rata memiliki tingkat 
untuk memperoleh risiko atau penyakit yang lebih tinggi dibandingkan 
pria. Biasanya rate premi lebih besar 50% diterapkan.  

� Occupation. Risiko pekerjaan berurusan dengan klasifikasi okupasi dalam 
4 group. Semakin tinggi kelasnya, semakin tinggi preminya.  

 
Berikut klasifikasinya:  
 

� Kelas 1: Pengacara, Akuntan, Guru, pegawai kantor, dan pelayan toko 
tertentu.  

� Kelas 2: Pengusaha bengkel, tukang potong hewan, pekerja hotel dan 
catering.  

� Kelas 3: Mekanik bengkel, tukang kayu, tukang cat dan supir taxi. 
� Kelas 4: Operator Craine, Satpam, Penebang Pohon 
� Special: Tukan/Juru Taruh, Pekerja Demolisi, olahragawan yang diupah, 

para wanita, para model.  
 
Dalam menentukan klasifikasi ini, penanggung harus mempertimbangkan 
sebagai berikut:  

� Beberapa okupasi yang punya tingkat ketidakmampuan yang lebih tinggi 
dari kecelakaan ataupun penyakit. 

� Kemudahan untuk kembali bekerja dengan beberapa tingkat 
ketidakmampuan, misalnya seorang akuntan akan mudah kembali 
bekerja ketika patah kaki dari pada pekerja manual lainnya.  

� Individu dalam beberapa okupasi bisa dicegah untuk bekerja karena luka 
yang bagi orang tidak begitu serius, contohnya seorang penyanyi yang 
mengalami sakit atau infeksi pada tenggorokkannya tidak dapat 
melakukan pekerjaannya (bernyanyi) 

 
Deferred period,. Semakin lama masa tunda, semakin murah premi diberikan 
karena klaim semakin jarang dan durasinya semakin kecil 
 
Hazardous Activities. Aspek ini semakin penting yang berhubungan dengan 
asuransi PHI dari pada Asuransi PA. Karena dibawah Polis PA Benedit akan 
berakhir estela 104 minggu. Polis PHI akan terus berlanjut membayar sampai 
tanggal masa pensiun tertanggung dan dengan demikian potensi liability 
penanggung semakin besar.  
 
Planned retirement date. Hal ini akan mempengaruhi periode potensi dimana 
penanggung bisa liable untuk membayar Benefit atas polis bila terjadi penyakit 
serius atau kecelakaan.  
 
Medical history. Bukti – bukti medis dalam bentuk laporan medis pribadi serta 
hasil pemeriksaan medis.  
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F.PRIVATE HEALTH INSURANCE 
 
 
National Health Service (NHS) dibentuk pada tahun 1948 untuk memberikan 
perawatan gratis ke semua orang. Pada saat bersamaan sector kesehatan 
pribadi (sudah ada sebelumnya) berlanjut untuk beroperasi bersamaan dengan 
program NHS bagi siapa saja yang mampu untuk membayar biaya perawatan.  
 
Meskipun perawatan medis lebih mahal, ketentuan bagi private treatment 
dapat diperoleh melalui polis asuransi, yang disebut dengan private health 
insurance.  
 
Penjaminan atas biaya – biaya medical treatment pertama kali diberilan pada 
awal abad ke-20 oleh friendly societies dan klub buruh pria. Memberikan 
bantuan untuk biaya – biaya perawatan dengan membayar premi mingguan yang 
relative murah yang sering juga ditambahkan oleh pemberi kerja (employer) 
 
Sekalipun beberapa individu mengatur atau membeli sendiri jaminan private 
healthnya, mayoritas asuransi baru dari jenis ini disediakan untuk para 
perusahaan (employers) dalam bentuk scheme.  
 
F1. PRIVATE MEDICAL TREATMENT 
 
Fasilitas kesehatan pribadi diberikan oleh rumah sakit NHS dan rumah sakit 
swasta lainnya atau klinik kesehatan. Terdapat juga agensi klinik milik 
perorangan, fasilitas ambulans dan beragam klinik pribadi lainnya.  
 
Fasilitas yang diberikan mulai dari yang full-scale medical screening sampai 
dengan perawatan rawat jalan oleh dokter spesialis. 
 
Pada banyak kasus, pasien yang melakukan medical care membayar penuh 
biaya akomodasi dan perawatan. Akomodasi dan perawatan dibebankan 
umumnya terpisah. Rumah sakit akan membebankan biaya untuk penggunaan 
kamar, makanan, biaya rontgen, obat, dan perlengkapan lainnya. Pembedahan 
dan dokter akan menagih biaya atas pekerjaannya dan juga dokter anastesi bila 
operasi / bedah dilakukan. Beberapa rumah sakit ada yang menawarkan paket 
sudah termasuk semua biaya – biaya perawatan.  
 
 
F2. SCOPE OF COVER 
 
Polis menjamin pemegang polis dan juga dapat diperluas dengan mencakup istri 
dan anak – anak yang belum nikah atau berusia sampai dengan 18 tahun 
(beberapa kasus 21 tahun) Jaminan biasanya worldwide basis dan otomatis 
berlaku ketika tertanggung berada di luar negeri.  
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PERTANYAAN:  
 
Standar jaminan yang ada pada setiap scheme sepertinya kurang cukup bila di 
luar negeri. Mengapa?  
 
Untuk menjawab pertanyaan di atas, ada 2 alasan dasar untuk ini yaitu:  
 

� Biaya perawatan (khususnya di Amerika utara) lebih mahal dari yang 
ada di Inggris Raya.  

� Semua individu di negara ini, termasuk mereka yang tercover dalam 
private medical cover, sudah dibayarkan lewat layanan dasar yang 
ada di NHS, sementara di luar negeri semua pelayanan harus dibayar 
dulu.  

 
Pemegang polis yang hendak bepergian keluar negeri, harus lebih dulu 
mengurus asuransi tambahan sebagaimana sudah tersedia pada polis travel.  
Alternatifnya, kebanyakan perusahaan asuransi private medical insurance 
punya scheme khusus tersedia bagi pemegang polisnya.  
 
F2A. Type of benefits 
 
Benefits dapat diberikan sebagai berikut:  
 

� Akomodasi dan perawatan dalam kamar pribadi, di rumah sakit atau di 
klinik yang terdaftar, sementara tertanggung menerima perawatan atas 
sakit atau lukanya.  

� Benefit perawatan dirumah dapat dibayarkan bila pelayanan dari juru 
rawat yang berkualifikasi diminta untuk full-time di rumah tertanggung.  

� Biaya bedah dan anastesi untuk operasi termasuk setelah pasca operasi.  
� Biaya dokter spesialis untuk perawatan pasien di rumah sakit atau di 

klinik 
� Biaya – biaya radioterapi yang diberikan dokter spesialis 
� Biaya dokter spesialis untuk konsultasi, investigasi patology dan 

radiology dan physiotherapi yang diterima baik dalam basis rawat inap 
ataupun rawat jalan.  

� Biaya – biaya yang dibebankan rumah sakit semua penggunaan peralatan 
pendukung medis selama perawatan 

� Benefit uang tunai selama perawatan diterima dengan gratis lewat NHS 
di rumah rujukan NHS. Jumlah ditentukan atau diperhitungkan dengan 
perbandingan dengan biaya perawatan di rumah sakit lain.  

 
F2B. PAYMENT OF BENEFITS 
 
Terdapat 3 opsi utama:  
 



 

 

                  

 

 
11 

Hasudungan Sianipar 

Sponsor : 

Full Refund basis, menjamin semua biaya yang dibebankan tetapi selalu dengan 
satu batasan dalam satu tahun.  
 
Biaya – biaya akomodasi dan perawatan penuh. Dengan maximum jumlah biaya 
– biaya spesialis.  
 
Batasan uang baik untuk biaya – biaya akomodasi dan perawatan  
  
Premi yang dibayarkan bervariasi sesuai dengan opsi yang dipilih, sebagai 
tambahan, level benefit yang berbeda tersedia untuk lokasi yang berbeda 
karena biaya perawatan berbeda dari satu daerah dengan daerah lain.  
 
 
F3. EXCEPTIONS 
 
Berikut pengecualian diberlakukan:  
 

� Kehamilan dan melahirkan 
� Perawatan gigi yang rutin 
� Homeophatic cures 
� Perawatan kosmetik 
� Testing rutin untuk penglihatan 
� Biaya – biaya yang didapat dari pihak ketiga 
� Perawatan yang tidak direkomendasikan dokter tertaggung, kecuali saat 

emergensi/mendesak 
 
Beberapa penanggung mulai menerapkan pengecualian tambahan untuk 
mengendalikan biaya – biaya klaim seperti pengecualian perawatan psikiater.  
 
F4. TYPES OF POLICY 
 
Pada umumnya terdapat 3 kategori utama yaitu:  
 

� Premier Plans: Polis – polis ini memberikan jaminan kepada perawatan 
di semua rumah sakit termasuk yang ada di London. Banyak juga items 
yang dikecualikan misalnya perawatan gigi dan mata, hamil dan 
melahirkan.  

� Standard Benefits: semua benefit diberikan sama dengan yang 
dijabarkan diatas(F2A) 

� Budget plans. Yang paling umum biasanya diberikan adalah 6 minggu 
disebut demikian karena polis tidak menjamin apa yang sudah disediakan 
NHS dalam 6 minggu. Juga mengecualikan biaya konsultan kecuali telah 
diminta sebelumnya lewat hasil operasi. Premi untuk jenis ini setengah 
dari premi standar plans.  

 
 



 

 

                  

 

 
12 

Hasudungan Sianipar 

Sponsor : 

F5. HOSPITAL CASH SCHEMES  
 
Sebagai satu alternatif untuk cover medis pribadi yang penuh, hospital cash 
schemes tersedia, biasanya berupa satu section pada polis household. 
Memberikan benefit bebas pajak untuk menginap setiap malam di rumah sakit, 
tanpa memandang apakah tertanggung punya cover pribadi atau cover NHS. 
Beberapa penanggung memberikan pembayaran tambahan untuk pertolongan di 
rumah dan biaya lainnya.    
 
Akan tetapi menjadi lebih umum bagi para penanggung memberikan hospital 
cash benefit dalam standar polisnya.  
 
 
F6  PRIVATE DENTAL TREATMENT  
 
Sebagaimana disebutkan bahwa perawatan gigi rutin dikecualikan. Akan tetapi, 
banyak dokter sekarang ini menolak pasien baru NHS karena mereka mengklaim 
bahwa biaya – biaya yang dibayarkan oleh NHS sering tidak mencukupi untuk 
satu layanan yang baik dan efisient. Hal ini menghasilkan adanya permintaan 
jaminan perawatan gigi. Bila ditawarkan biasanya mengacu pada sertifikat atau 
surat keterangan dental fitness dan maksimum sum insured dalam setahun 
misalnya 1,000 pounds. Alternatifnya, diberlakukan excess dengan persentase 
dari biaya perawatan.  
 
F7. RATING  
 
Berikut faktor – faktor yang digunakan dalam rating:  
 

� Level and comprehensiveness jaminan yang dipilih. Full refund London 
scale cover akan lebih mahal. 

  
� Jumlah orang yang dijamin dalam polis 

 
� Usia tertanggung 

 
� Discount yang beragam diberikan.  

 
 
 
 
 
 
 
 

The end of chapter 9 (nine) 
 


