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1.

2.

3.

Nama Pasien (lengkap) No. Peserta

Pernyataan dan Kuasa

(i)

(ii)

(iii)

(iv)

Tanggal

Saya dengan ini memberikan persetujuan kepada AIA (termasuk karyawan, direksi, maupun kuasa lainnya dari AIA) untuk melakukan verifikasi

dan cek terkait klaim Saya di AIA kepada perusahaan asuransi maupun pihak lain manapun.

Selama masa berlaku Polis, Saya setuju untuk memberikan informasi apapun terkait kepemilikan polis milik Saya di perusahaan asuransi lain.  

FORMULIR KLAIM
UNTUK KASUS RAWAT-INAP/PERSALINAN

Tanda tangan yang mengajukan

Formulir ini harus dilengkapi dan hanya berlaku untuk satu orang pasien saja dan harus dilengkapi dan ditanda tangani oleh

pasien (oleh karyawan apabila pasien anak anak) dan Dokter yang merawat. Jika tidak, Formulir ini akan dikembalikan.

Semua kuitansi asli harus dilampirkan pada Formulir Klaim ini termasuk : nama pasien, tanggal perawatan, jumlah tagihan

dengan perincian dari biaya-biaya yang terjadi di Rumah Sakit, hasil lengkap pemeriksaan laboratorium dan pemeriksaan

pendukung lain yang dilakukan, laporan lengkap pemakaian obat-obatan dan biaya perincian obat satuan.

Semua klaim harus disertakan ke PT AIA FINANCIAL dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah perawatan.

BAG. 1 DIISI OLEH YANG MENGAJUKAN KLAIM

Saya dengan ini memberikan kuasa dan izin kepada AIA untuk meminta catatan riwayat kesehatan Saya atau informasi lain mengenai diri Saya

dari setiap Tenaga Medis/Rumah Sakit/Klinik/Puskesmas dan/atau Laboratorium, perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi, badan,

instasi/lembaga atau pihak lain yang mempunyai catatan/informasi riwayat kesehatan atau informasi lain mengenai diri Saya yang mungkin

dibutuhkan oleh AIA untuk melakukan proses klaim, analisa, maupun pelayanan sehubungan dengan Polis serta memberikan kuasa dan

wewenang kepada AIA untuk menyerahkan informasi Saya apapun termasuk data klaim untuk kepentingan apapun kepada pihak lain manapun

yang berkepentingan atau berhubungan dengan Polis, termasuk namun tidak terbatas pada Pemegang Polis, Perusahaan tempat Karyawan

bekerja, bank dan afiliasi dari AIA dalam rangka pengajuan klaim ini, pembayaran klaim dan pelayanan nasabah.

Saya dengan ini memberikan kuasa dan izin kepada setiap Tenaga Medis/Rumah Sakit/Klinik/Puskemas dan/atau Laboratorium, perusahaan

asuransi atau perusahaan reasuransi, badan, instansi/lembaga atau pihak lain yang mempunyai catatan riwayat kesehatan atau informasi lain

mengenai diri Saya untuk mengungkapkan atau memberikan kepada AIA semua catatan riwayat kesehatan, atau perawatan atau informasi lain

mengenai diri Saya. Pemberian kuasa ini tidak dapat ditarik kembali atau dibatalkan dan tetap berlaku pada waktu Saya masih hidup maupun

sesudah Saya meninggal dunia. Salinan/fotokopi dari kuasa ini memiliki kekuatan hukum yang sama dan mengikat sesuai dengan aslinya.

* Fotocopy dari formulir ini berlaku sama dengan aslinya



1. Jenis Penyakit (diagnosa lengkap)

2. Tanggal terjadinya penyakit/kecelakaan, sebelum konsultasi

3. Kapan pertama kali pasien datang untuk berkonsultasi dengan Saudara mengenai keadaannya ?

4. Apabila keadaan yang memerlukan perawatan tersebut disebabkan oleh :

Penyakit atau cedera yang ditimbulkan oleh pekerjaan, Jika "Ya" harap jelaskan

Kehamilan? Jika "Ya" mohon cantumkan perkiraan mulainya kehamilan

Jika bedah Sesar dilakukan, apakah indikasi medisnya?

Umur Kehamilan minggu

5. Menurut pengetahuan Saudara, apakah pasien pernah punya keadaan yang sama atau gejala 

yang berhubungan dengan keadaan diatas ? Jika "Ya" mohon beri penjelasan

6. Nama Rumah Sakit tempat perawatan

7. Jenis tindakan yang dilakukan, jika ada (mohon berikan penjelasan )

8. Apabila pelayanan perawatan pribadi dilakukan ? Jika "Ya" untuk berapa hari

9. Selama perawatan, apakah pasien ini pernah dirujuk oleh Saudara kepada spesialis lain?

Jika "Ya" kiranya lengkapi informasi bagi kami, sehubungan hal berikut ini:

a.

b.

c.

d.

e.

Dengan ini Saya menyatakan bahwa keterangan di atas adalah benar dan tepat.

Nama Dokter

Alamat

Nomor Telepon

Tanggal

Tanda Tangan dan Stempel

BAG. 2 DIISI OLEH DOKTER YANG MERAWAT

Rujukan ke Spesialis Tanggal PerawatanTujuan dari Rujukan

* Fotocopy dari formulir ini berlaku sama dengan aslinya


