
bagi Pelaku Perjalanan Luar Negeri (PPLN)
perlindungan komprehensif



Indonesia Travel Covid Insurance adalah Produk 
Asuransi yang memberikan perlindungan terhadap 
Covid-19 dan asuransi jiwa bagi Pelaku Perjalanan 
Luar Negeri (PPLN) yang akan berkunjung ke 
Indonesia. 

PProduk Asuransi Bersama Indonesia Travel Covid 
Insurance termasuk dalam jenis asuransi kumpulan 
dan Individu.

Syarat untuk menjadi Tertanggung sekurang- 
kurangnya dengan usia masuk minimum 0 (nol) 
hari dan setinggi-tingginya berusia 99 (sembilan 
puluh sembilan) tahun.
Usia dihitung pada saat calon Tertanggung 
dinyatakan diterima sebagai Tertanggung, 
berdasarkan ulang tahun terakhir (Last Birthday).
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Kesehatan



Pelayanan kesehatan untuk isolasi mandiri di 
tempat rujukan yang ditunjuk oleh 
Penanggung termasuk bagi Tertanggung yang 
mengalami Kontak Erat dengan orang yang 
positif Covid-19;

Tarif Premi sebesar 0,8 ‰ – 1,5 ‰ dari Uang 
Pertanggungan per 30 hari masa asuransi. Dalam 
hal masa asuransi kurang atau lebih dari 30 hari 
maka berlaku perhitungan proporsional harian.

.

Batas minimal manfaat asuransi sesuai dengan 
nilai layanan kesehatan dimana besar Uang 
Pertanggungan maksimum yaitu sebesar 
Rp. 2.000.000.000 (dua miliar rupiah).

Rawat Inap (termasuk layanan pre & post Rawat 
Inap) apabila Tertanggung positif Covid-19 dan 
dilakukan pelayanan kesehatan pada fasilitas 
kesehatan jaringan Penanggung;



Imbal Jasa adalah komisi yang dibayarkan kepada Tenaga 
Pemasar Penanggung

Santunan meninggal dunia, apabila 
Tertanggung meninggal dunia akibat positif 
Covid-19 dalam masa asuransi maka kepada 
Penerima Manfaat yang ditunjuk dibayarkan 
Uang Pertanggungan yang besarnya adalah
selisihselisih lebih antara batas/limit pertanggungan 
asuransi dengan layanan kesehatan yang 
diterima oleh Tertanggung (jika ada).

Produk Asuransi Bersama Indonesia Travel Covid 
Insurance dapat dimiliki oleh Pelaku Perjalanan 
Luar Negeri (PPLN) pada saat berada di 
Indonesia;
DalamDalam hal terdapat ketentuan yang telah diatur 
oleh Pemerintah Republik Indonesia maupun 
Pemerintah Daerah Pelaku Perjalanan Luar 
Negeri (PPLN) wajib melakukan ketentuan 
sebagai berikut:
Sebelum melakukan kunjungan ke 
Indonesia, Pelaku Perjalanan Luar Negeri 
(PPLN) wajib telah melakukan vaksin 
Covid-19 (dibuktikan dengan sertifikat 
vaksin Covid-19 yang diterbitkan oleh 
Lembaga berwenang asal Pelaku 
Perjalanan Luar Negeri (PPLN);
MMelakukan test PCR maksimum 2 x 24 jam 
sebelum keberangkatan atau sesuai 
kebijakan Pemerintah dan memastikan hasil 
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test-nya negatif Covid-19 (dibuktikan 
dengan hasil rekam medis/test yang masih 
berlaku sesuai ketentuan Pemerintah 
Indonesia).

Saat tiba di Indonesia, Pelaku Perjalanan Luar 
Negeri (PPLN) menjadi Tertanggung jika telah 
terdaftar dan premi telah dibayarkan;
Pemegang Polis mendaftarkan Tertanggung 
menggunakan Aplikasi Penanggung;
Bukti kepesertaan asuransi akan diterbitkan oleh 
Penanggung kepada Tertanggung melalui email 
Tertanggung setelah Penanggung menerima 
data Tertanggung melalui portal web 
Penanggung yang diunggah oleh Pemegang 
Polis untuk polis kumpulan sedangkan untuk 
polis individu bukti kepesertaan asuransi akan 
diditerbitkan oleh Penanggung kepada Pemegang 
Polis melalui email Pemegang Polis setelah proses 
pendaftaran dan pembayaran Premi telah 
dilakukan oleh Pemegang Polis.

Tertanggung dengan hasil PCR positif tanpa 
gejala atau yang mengalami kontak erat, 
menghubungi Contact Centre untuk 
melakukan layanan medis;

;

;



Dalam hal tempat isolasi mandiri bagi Tertanggung 
dilakukan di hotel karantina atau tempat lain sesuai 
ketentuan Pemerintah setempat, maka:

Untuk pembayaran klaim meninggal dunia, 
pengajuan klaim dari Ahli Waris/Penerima Manfaat 
diajukan kepada Penanggung (Ketua Konsorsium) 
secara reimbursement dengan ketentuan:

;

Hotel Isolasi Terpusat (Isoter) atau tempat lain 
tersebut telah bekerjasama dengan Provider 
Penanggung (Ketua Konsorsium);
Selanjutnya proses monitoring atas 
Tertanggung tersebut dilakukan oleh Provider 
dan dijaminkan oleh Penanggung sesuai tabel 
manfaat asuransi;
AApabila isolasi mandiri dilakukan pada Hotel 
Isolasi Terpusat (Isoter) atau tempat lain yang 
tidak bekerjasama dengan Provider 
Penanggung (Ketua Konsorsium) maka tidak 
menjadi jaminan asuransi;
DalamDalam hal isolasi mandiri dilakukan pada 
fasilitas kesehatan Pemerintah dan ditanggung 
seluruh biaya pelayanan Covid-19 oleh 
Pemerintah maka pelayanan kesehatan atas 
Tertanggung tidak menjadi jaminan asuransi.

.

Pembayaran klaim meninggal dunia harus 
diajukan secara tertulis wajib disampaikan oleh 
Penerima Manfaat kepada Penanggung.

1.

2.

3.

4.

1.

2.



Hasil pemeriksaan PCR terakhir oleh 
Tertanggung sebelum tanggal kematian;

(+62)21 – 278 99973

Nomor Rekening Penerima Manfaat.e.

customerservice@mandiriinhealth.co.id
Mengunjungi Kantor Layanan Penanggung.



SHARING RISIKO

;

Sharing risiko dari ketua dan anggota Konsorsium:
Ketua:
PT Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia : 30%

Anggota:
PT Central Asia Financial     : 17,5%
PT Central Asia Raya      : 17,5%
PT PT Asuransi Ciputra Indonesia   : 17,5%
PT Asuransi Jiwa Sequis Financial  : 17,5%

.



Pada saat kedatangan, Kontak Erat yang 
dipertanggungkan terbatas pada tertanggung 
yang posisi duduk saat di pesawat/ bus berada 
di sebelah kanan dan/ atau kiri orang yang 
terkonfirmasi positif Covid-19 dan penumpang 
tersebut juga merupakan Tertanggung atas 
produk Indonesia Travel Covid Insurance;
PPada saat di Hotel Isolasi Terpusat (Isoter) 
Tertanggung satu kamar dengan Tertanggung 
lain yang terkonfirmasi positif Covid-19, atau 
Tertanggung sebagai penghuni kamar yang 
sebelah kanan dan kiri kamarnya orang yang 
terkonfirmasi positif Covid-19 dan termasuk 
dipertanggungkan atas produk Indonesia 
TrTravel Covid Insurance;
Penetapan data kontak erat tertanggung sesuai 
dengan informasi dan data yang disampaikan 
oleh pemerintah setempat.

Mr X berusia 35 tahun yang berasal dari Negara ABC 
akan melakukan perjalanan ke Indonesia, sebelum 
melakukan kunjungan atau saat tiba di Indonesia 
Mr X dapat melakukan pembelian produk asuransi 
bersama Indonesia Travel Covid Insurance untuk 
durasi perjalanan selama 30 hari. Berikut simulasi 
manfaat asuransi dan tarif preminya:

Seseorang yang telah melakukan kontak fisik 
secara langsung dengan orang yang terkonfirmasi 
positif Covid-19 (dengan atau tanpa menggunakan 
masker), dengan ketentuan jarak kurang dari 1 
(satu) meter untuk total durasi selama 15 (lima 
belas) menit dalam 24 (dua puluh empat) jam 
terakhir seperti bersalaman, berpegangan tangan, 
atauatau sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh 
Kementerian Kesehatan.
1.

2.

3.



layanan kesehatan 
meliputi dokter, 
obat-obatan, 
akomodasi (biaya 
kamar hotel) dan 
vitamin/multivitamin/
suplemen, screening 
kesehkesehatan (biaya lab)

layanan kesehatan 
meliputi dokter, 
obat-obatan, 
akomodasi (biaya 
kamar hotel) dan 
vitamin/multivitamin/
suplemen, screening 
kesehkesehatan (biaya lab)

Catatan : Pertanggungan Tidak berlaku jika sudah ditanggung oleh Pemerintah

Maksimum
sesuai Durasi
Perawatan

Isolasi Mandiri per 
perawatan terkonfirmasi
positif Covid-19

Isolasi Mandiri per 
perawatan untuk kasus
kontak erat



Apabila Tertanggung mengalami Kontak Erat sesuai 
dengan ketentuan yang dipertanggungkan maka 
akan diberikan manfaat asuransi dengan batasan 
sesuai ketentuan yang berlaku atas produk ini. 
Manfaat Asuransi untuk Isolasi Mandiri yang 
diakibatkan kasus Kontak Erat maksimum sebesar 
Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) atau sesuai yang 
didiatur dalam Polis dengan mengurangi Maksimum 
Limit per Tertanggung per Masa Asuransi. 
Ketentuan penetapan Tertanggung sebagai yang 
dikategorikan kontak erat, sesuai dengan bukti 
laporan yang disampaikan oleh Pemerintah 
setempat melalui Satuan Gugus Tugas (SatGas) 
penanganan Covid-19 setempat.

2.

Jenis pelayanan kesehatan pada tabel manfaat 
asuransi meliputi:

Biaya akomodasi (biaya kamar hotel);
Biaya dokter;
Biaya obat-obatan/multivitamin/vitamin yang 
diresepkan oleh dokter yang merawat;
Biaya screening kesehatan seperti biaya 
laboratorium.

2.

meliputi:

-
-
-

-



Jika Mr X masih dalam perawatan kesehatan 
atau isolasi mandiri namun telah melewati 
tanggal berakhirnya Polis Asuransi. Penjamin 
tetap menjaminkan layanan kesehatan atau 
isolasi mandiri Mr X sampai dengan sembuh 
dengan batasan maksimum sebesar limit 
pertanggungan asuransinya.
Apabila setelah dilakukan perawatan atau 
isolasi mandiri, Mr X meninggal dunia maka 
kepada Penerima Manfaat yang ditunjuk akan 
dibayarkan nilai santunan kematian sebesar 
selisih antara Maksimum Limit Tertanggung 
dengan biaya pelayanan Kesehatan yang 
dijaminkan sebelumnya.

Biaya akomodasi (biaya kamar hotel);
Biaya dokter;
Biaya obat-obatan/multivitamin/vitamin 
yang diresepkan oleh dokter yang 
merawat;
BiBiaya screening kesehatan seperti biaya 
laboratorium.

-
-
-

-

.



Biaya yang timbul sebelum tegak diagnosa positif 
Covid-19 atas diri Tertanggung, tidak menjadi 
penjaminan Penanggung, kecuali untuk kasus 
Kontak Erat dan diatur lain dalam Polis untuk Produk 
Asuransi Bersama Indonesia Travel Covid Insurance.



Tertanggung atau Pemegang Polis harus membaca dengan 
teliti Brosur ini dan berhak bertanya kepada Customer Service 
Ketua Konsorsium atas semua hal terkait Brosur ini.
BBrosur ini merupakan penjelasan singkat dari produk 
asuransi bersama Indonesia Travel Covid Insurance dan 
bukan merupakan bagian dari Polis. Ketentuan lengkap 
mengenai Produk dapat Tertanggung atau Pemegang Polis 
pelajari pada Polis yang diterbitkan Penanggung.

3.

2.
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NAMA PENANGGUNG



PT Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia dan anggota konsorsium berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan


