
No Pertanyaan Jawaban

1
Apakah saya dapat melakukan perawatan 
medis menggunakan Zurich Critical 
Advantage di Indonesia?

Tidak, Zurich Critical Advantage hanya menyediakan pertanggungan atas perawatan di Luar 
Negeri.

2
Kenapa Zurich Critical Advantage hanya 
dapat digunakan untuk perawatan di luar 
Indonesia?

Produk ini memberikan pilihan untuk mendapatkan perawatan di luar negeri sebagai alternatif 
dari produk asuransi kesehatan lokal yang Anda mungkin miliki. Setiap perawatan di dalam 
negeri dapat menggunakan asuransi kesehatan milik swasta maupun pemerintah yang saat ini 
Anda miliki.

3
Kenapa Anda membutuhkan Zurich Critical 
Advantage? 

Pada umumnya biaya perawatan penyakit kritis di luar negeri lebih tinggi dibandingkan dengan 
di Indonesia, namun dapat dilihat bahwa perawatan yang diberikan juga lebih berkualitas 
karena ditangani oleh orang-orang terbaik dengan menggunakan teknologi yang mumpuni.
Produk asuransi Zurich Critical Advantage hadir untuk memberikan manfaat lebih untuk Anda 
saat membutuhkan perawatan penyakit kritis. Sehingga perawatan di luar negeri tidak akan 
mempengaruhi kondisi finansial Anda. Produk ini juga memberikan akses ke prosedur medis 
yang terkini dengan ahli medis di seluruh dunia untuk perawatan di Rumah Sakit terbaik dunia. 

4
Apa perbedaan mendasar antara produk 
Zurich Critical Advantage dengan produk 
asuransi kesehatan lainnya?

Produk ini hanya menanggung perawatan di luar Negara Indonesia, agar Anda dapat 
mendapatkan akses ke para ahli medis dan rumah sakit terbaik di dunia. FURTHER akan 
mengatur perincian untuk mendapatkan perawatan medis yang Anda butuhkan.

5 Siapakah FURTHER?

FURTHER merupakan perusahaan Pihak ketiga yang ditunjuk oleh Penanggung untuk 
mengatur segala rincian layanan yang terkait dengan perawatan medis Tertanggung serta 
prosedur medis atas Penyakit yang dipertanggungkan.
FURTHER akan mengatur segalanya untuk Anda yang membutuhkan perawatan medis di  luar 
negara Indonesia, mencakup: 
1. Memberikan rekomendasi ahli kesehatan dan Rumah Sakit terbaik di seluruh dunia dan 
mengatur segala perawatan medis yang diperlukan. 
2. Mengatur segala keperluan perjalanan seperti transportasi dan akomodasi. 
3. Fasilitas cashless di Rumah Sakit di luar negara Indonesia.

6
Penyakit atau prosedur medis apa yang 
ditanggung dalam produk ini? 

Perawatan Kanker, bedah by-pass arteri koroner, penggantian/perbaikan katup jantung, 
Pembedahan Intrakranial dan spesifik sumsum tulang belakang, transplantasi organ donor-
hidup, transplantasi sumsum tulang. 

7
Prosedur medis apa yang paling banyak 
orang pergunakan dalam Polis ini? 

Mayoritas klaim pada produk ini adalah prosedur medis untuk Kanker.

8
Apakah ada unsur investasi dalam produk 
ini? 

Tidak ada

9
Apakah ada manfaat pengembalian Premi di 
akhir masa asuransi?

Tidak ada

10 Siapa saja yang dapat membeli produk ini? Setiap Warga Negara Indonesia (WNI) dan berdomisili di Indonesia, berusia 30 hari - 70 tahun

11
Apa saja yang termasuk pertanggungan pada 
produk ini?

Pertanggungan atas Penyakit atau Prosedur Medis yang ditanggung meliputi:
1. Layanan yang ditanggung sebelum Perawatan di Luar Negeri, termasuk namun tidak terbatas 
pada layanan Second Medical Opinion dan Medical Concierge;
2. Biaya medis yang ditanggung selama Perawatan di Luar Negeri;
3. Biaya non-medis yang ditanggung selama Perawatan di Luar Negeri;
4. Manfaat rawat inap harian;
5. Biaya medis yang ditanggung setelah kembali dari Perawatan di Luar Negeri.

12
Apakah yang dimaksud Sertifikat Medis 
Awal?

Merupakan persetujuan tertulis dari Penanggung yang diterbitkan oleh FURTHER atas klaim 
yang diajukan oleh Tertanggung, dimana berisi konfirmasi bahwa pertanggungan berdasarkan 
ketentuan produk ini berlaku sebelum Tertanggung menjalani Perawatan di Luar Negeri di 
Rumah Sakit yang ditunjuk, untuk segala jenis perawatan, pelayanan, penyediaan atau resep 
yang berkaitan dengan klaim.

PERTANYAAN UMUM



No Pertanyaan Jawaban

1
Apakah ada batas maksimum manfaat 
pertanggungan untuk produk ini?

Produk ini memberikan batas manfaat pertanggungan tahunan yaitu maksimum senilai USD 1 
juta selama satu tahun Polis dengan batas maksimum yang dibayarkan selama masa 
pertanggungan yaitu senilai USD 2 juta.

2
Biaya apa saja yang ditanggung oleh Zurich 
Critical Advantage?

Biaya biaya yang sudah disetujui oleh Penanggung melalui Further antara lain terkait:
1. Perawatan medis Tertanggung, yang akan dilakukan oleh para ahli medis di rumah sakit 
internasional terkemuka
2. Biaya rawat inap dan pembedahan
3. Konsultasi dan kunjungan dokter selama Perawatan di Luar Negeri
4. Perjalanan dan akomodasi untuk Tertanggung dan pendamping yang diatur oleh FURTHER
5. Manfaat harian sebesar USD 100/hari selama dirawat di Luar Negeri, maksimum selama 60 
hari per perawatan di Luar Negeri
6. Pengobatan lanjutan di dalam negeri, hingga maksimum USD 50,000 selama Masa 
Asuransi, untuk obat-obatan yang disetujui oleh FURTHER dan tidak dibayarkan oleh asuransi 
kesehatan lainnya yang dimiliki oleh Tertanggung

3

Apakah ada biaya yang ditanggung jika 
Tertanggung melakukan perawatan atau 
pemeriksaan kesehatan sebelum Sertifikat 
Medis Awal diterbitkan?

Tidak ada penggantian biaya untuk perawatan yang dilakukan sebelum Sertifikat Medis Awal 
terbit. Pertanggungan atas setiap biaya medis yang dikeluarkan akan mulai berlaku sejak 
tanggal diterbitkannya Sertifikat Medis Awal.

4
Bagaimana saya dapat menerima Manfaat 
Rawat Inap Harian?

1. Manfaat Rawat Inap Harian akan dibayarkan langsung ke rekening Tertanggung dalam 
bentuk mata uang IDR, sesuai dengan konversi kurs Bank bersangkutan dari US Dollar ke 
Rupiah  pada hari dimana Manfaat Rawat Inap Harian dibayarkan. Nilai Manfaat Rawat Inap 
Harian mengacu pada Tabel Manfaat Asuransi Zurich Critical Advantage dikalikan dengan 
jumlah hari Rawat Inap, sebagaimana tercantum di dalam Sertifikat Medis Awal
2. Manfaat ini akan dibayarkan secara bertahap. Tahap pertama akan dibayarkan diawal 
sebelum Tertanggung berangkat ke luar negeri sebesar 50% dari total manfaat, sedangkan sisa 
50% akan dibayarkan ketika Tertanggung sudah selesai menjalani Perawatan di luar negeri.

PERTANYAAN TERKAIT BIAYA YANG DITANGGUNG



No Pertanyaan Jawaban

1
Apa yang dimaksud dengan Kondisi Yang 
Telah Ada Sebelumnya?

Penyakit, Cedera Tubuh atau Kondisi Kesehatan yang sudah ada dalam 10 (sepuluh) tahun 
sebelum Tanggal Mulai Pertanggungan Asuransi Zurich Critical Advantage, dalam hal 
Tertanggung:
a. telah terdiagnosis, atau
b. secara wajar pada umumnya berusaha untuk mendapat suatu diagnosis, atau
c. mengalami perawatan, pengobatan, atau
d. telah dianjurkan oleh Dokter untuk mendapat pengobatan medis, terlepas dari pengobatan 
yang dianjurkan telah dilakukan ataupun tidak, berdasarkan gejala-gejala atau temuan medis 
yang terdokumentasi.

2
Siapa yang dapat saya hubungi jika ingin 
mengajukan klaim?

Anda dapat menghubungi FURTHER melalui toll free number 007-803-321-2196 (tanpa biaya). 
Segera setelah Anda memberitahu FURTHER tentang Klaim Anda, salah satu anggota atau staf 
FURTHER akan ditugaskan untuk menangani kasus Anda. Staff tersebut akan menjadi Manajer 
Kasus Internasional FURTHER khusus untuk Anda dan akan menjadi satu-satunya contact 
person Anda dalam menangani segala pertanyaan yang mungkin muncul selama proses 
tersebut.

3

Apakah saya dapat memulai perawatan di 
Luar Negeri sebelum terbitnya Sertifikat 
Medis Awal atas klaim yang saya ajukan 
dan akan mengganti biaya-biaya yang sudah 
saya keluarkan jika ternyata klaim saya 
disetujui.

Sangat penting bagi Anda untuk mengikuti proses dan prosedur yang berlaku pada Zurich 
Critical Advantage. Kegagalan dalam mengikuti proses dan prosedur yang sudah ditentukan 
secara otomatis menyebabkan Klaim Anda ditolak. Penolakan klaim termasuk pada setiap 
perawatan apapun yang diterima sebelum ada konfirmasi atas Klaim yang dipertanggungkan.

4
Jika ahli medis saya berada di Luar Negeri, 
bagaimana saya dapat berkomunikasi 
dengannya? 

Tertanggung tidak perlu berkomunikasi langsung dengan ahli medis internasional. Manajer 
Kasus Internasional FURTHER Anda akan menjadi satu-satunya contact person dalam proses 
ini. Pihak FURTHER yang akan menjelaskan setiap proses yang berjalan, kemudian 
menterjemahkannya ke dalam Bahasa Indonesia.

5
Bagaimana FURTHER menentukan definisi 
pilihan yang cocok untuk perawatan di Luar 
Negeri?

Dalam memberikan rencana perawatan, FURTHER akan selalu meninjau catatan medis 
Tertanggung. Dengan pengalaman FURTHER sebagai penyedia layanan medis terkemuka, 
FURTHER dapat mengidentifikasi dan menentukan ahli medis dan fasilitas medis internasional 
terbaik untuk Anda. 

6
Berapa lama waktu yang saya butuhkan 
untuk memulai perawatan di Luar Negeri?

Jangka waktu yang dibutuhkan tergantung pada kondisi Anda dan ketersediaan Dokter 
internasional yang akan melakukan perawatan medis. Namun, FURTHER akan memastikan 
Anda mengikuti rencana perawatan yang sesuai.

7

Bagaimana jika secara tiba-tiba saya 
dinyatakan oleh Dokter tidak dalam keadaan 
sehat secara medis untuk melakukan 
perjalanan namun rencana perjalanan dan 
perawatan saya sudah diatur oleh 
FURTHER?

Jika Anda tidak dapat melakukan perjalanan ke luar negeri untuk menjalani perawatan medis, 
maka FURTHER tidak akan memberikan manfaat apapun sebagaimana dinyatakan dalam 
Polis. FURTHER akan mengatur ulang rencana perjalanan dan perawatan Anda saat Dokter 
menyatakan Anda sehat secara medis untuk melakukan perjalanan.

8
Apakah saya dapat menyarankan tempat 
perawatan medis di Luar Negeri?

Saran Anda akan dipertimbangkan, namun seluruh ketentuan perawatan dan perjalanan akan 
tetap mengikuti rekomendasi Penanggung berdasarkan pertimbangan untuk memberikan 
perawatan medis terbaik bagi Anda.

9

FURTHER akan mengumpulkan dokumen 
medis Tertanggung secara langsung 
menggunakan kurir lokal yang terdapat di 
seluruh Indonesia. Bagaimana Tertanggung 
dapat mempercayai bahwa kurir tersebut 
adalah tenaga profesional dan bukan orang 
yang berpura-pura bertindak sebagai 
perwakilan FURTHER yang dapat 
menggunakan dokumen medis Tertanggung 
untuk tujuan negatif?

FURTHER sebagai perwakilan dari Zurich juga akan selalu mengikuti standard kerja Zurich 
dimana FURTHER hanya akan bekerja sama dengan pihak-pihak yang professional dan 
terpercaya di bidangnya dan akan menindak tegas setiap pelanggaran yang terjadi dalam 
setiap prosesnya sesuai dengan hukum yang berlaku.

PERTANYAAN TERKAIT PENGAJUAN KLAIM



10

Jika Tertanggung merupakan WNI yang 
sedang bekerja di luar negeri, kemudian 
mengajukan klaim, apakah akan diterima 
oleh FURTHER?

Tidak, WNI yang bekerja penuh waktu di luar negeri akan dianggap sebagai warga negara luar 
(expatriate), terlepas dari apakah dia kembali ke Indonesia dalam waktu yang singkat dan 
untuk sementara waktu tinggal di Indonesia hanya untuk mengajukan klaim. 

11

Terkait dengan prosedur pengajuan Klaim, 
terdapat klausul bahwa FURTHER memiliki 
hak akses bebas untuk dokumen medis 
Tertanggung. Bagaimana maksud dari hak 
akses bebas tersebut?

Hal ini berarti Tertanggung perlu memberikan persetujuan penuh untuk setiap/seluruh akses 
atas setiap dokumen medis yang dianggap perlu kepada Penanggung dan FURTHER untuk 
keperluan evaluasi atas pengajuan klaim. Contohnya, laporan medis Tertanggung di tahun 
2018 merujuk pada laporan medis yang dibuat oleh spesialis berdasarkan tes yang dilakukan 
pada tahun 2017, maka Penanggung dan FURTHER berhak meminta Salinan atas dokumen-
dokumen medis pada tahun 2017 tersebut.

12
Bagaimana jika dokumen medis yang 
diperlukan disimpan oleh Dokter atau RS 
yang merawat sebelumnya?

Sebagai bagian dari proses peninjauan klaim, Penanggung melalui FURTHER berwenang untuk 
meminta catatan medis atas nama Tertanggung. Jika Dokter atau Rumah Sakit menolak 
permintaan Penanggung dan FURTHER, maka  Tertanggung wajib meminta salinan atas 
dokumen medis yang dibutuhkan langsung kepada Dokter atau Rumah Sakit terkait dan 
menyerahkannya kepada FURTHER. Peninjauan terhadap klaim sangat bergantung pada 
kelengkapan dokumen medis yang dibutuhkan. Tanpa riwayat medis yang lengkap dari 
Tertanggung, Klaim tidak dapat ditinjau.

13
Apakah saya dapat mengajukan layanan 
Second Medical Opinion  (SMO) untuk semua 
jenis Penyakit?

Tidak. Layanan SMO hanya untuk Penyakit dan Prosedur Medis yang ditanggung pada produk 
Zurich Critical Advantage.

14
Apakah setelah saya menerima manfaat 
asuransi kemudian pertanggungan Polis 
saya akan berakhir?

Ketika Anda menerima manfaat asuransi yang disetujui, pertanggungan pada Polis Anda tidak 
akan langsung berakhir. Anda dapat mengajukan klaim manfaat asuransi berulang kali selama 
tidak melebihi Batas Manfaat Tahunan dan Batas Manfaat Seumur Hidup.

15

Bila saya sedang berada di luar negeri untuk 
berlibur, kemudian terkena penyakit dan 
diharuskan untuk segera dirawat, apakah 
saya dapat langsung menerima perawatan di 
negara dimana saya sedang berlibur?

Anda dapat mengajukan klaim dari negara dimana Anda sedang berada jika menurut Dokter 
setempat Anda tidak sehat secara medis untuk melakukan perjalanan kembali ke Indonesia. 
Semua biaya perawatan dan akomodasi di luar negeri sebelum  Sertifikat Medis Awal 
diterbitkan tidak akan menjadi tanggungan FURTHER.

16

Jika kondisi saya seperti dijelaskan pada 
pertanyaan no 15 diatas, apakah ada 
kemungkinan saya akan berpindah rumah 
sakit atau negara?

FURTHER akan tetap melakukan evaluasi atas pilihan rumah sakit  sesuai dengan kebutuhan 
medis Anda, namun rumah sakit tempat Anda dirawat saat itu dapat dipertimbangkan demi 
kenyamanan Anda. Akan selalu ada kemungkinan bagi Anda untuk berpindah rumah sakit jika 
rumah sakit tempat Anda dirawat tersebut tidak sesuai dengan kebutuhan medis Anda.

17

Apakah saya dapat mengajukan klaim jika 
Penyakit atau Prosedur Medis yang 
ditanggung pada produk ini disebabkan oleh 
kecelakaan?

Ya. Anda dapat mengajukan klaim karena penyakit ataupun kecelakaan selama itu 
menyebabkan Penyakit atau Prosedur Medis yang ditanggung dalam Polis.



No Pertanyaan Jawaban

1

Ketika menerima pilihan yang 
direkomendasikan untuk perawatan di luar 
negeri, pilihan apa sajakah yang saya 
miliki?

FURTHER akan menyediakan hingga 3 pilihan rumah sakit yang berbeda. Anda dapat memilih 
opsi yang paling cocok untuk Anda.

2
Apakah FURTHER akan mempertimbangkan 
saran saya untuk rumah sakit atau kota atau 
negara khusus yang ingin dituju?

Saran Anda akan dipertimbangkan, namun keputusan menganai rumah sakit, kota atau negara 
yang dituju akan tetap mengikuti rekomendasi Penanggung berdasarkan pertimbangan untuk 
memberikan perawatan medis terbaik bagi Anda.

3
Apakah FURTHER akan membantu saya 
untuk memperoleh Passpor?

FURTHER tidak akan memberikan bantuan dalam memperoleh Passpor.

4
Apakah FURTHER akan membantu saya 
untuk memperoleh VISA?

Ya, jika memungkinkan FURTHER akan mengirimkan formulir aplikasi dan menanggung biaya 
administrasi. Akan tetapi karena persetujuan permohonan VISA kembali kepada kebijakan dari 
Kedutaan masing-masing negara, maka FURTHER tidak menjamin permohonan VISA tersebut 
akan disetujui. 

5

Jika saya tidak memiliki paspor, apakah 
saya mendapatkan dispensasi khusus jika 
diharuskan menjalani perawatan di luar 
negeri?

Tidak ada dispensasi khusus jika Anda tidak memiliki paspor, maka perawatan di luar negeri 
tidak dapat dilakukan tanpa paspor yang valid

6
Apakah FURTHER akan membantu mengatur 
rencana perjalanan dan akomodasi untuk 
perawatan ke luar negeri?

Ya, FURTHER akan bertindak sebagai perwakilan Anda dalam membuat pengaturan penting 
terkait rencana perjalanan dan akomodasi Anda dan pendamping. FURTHER juga akan 
membayar segala biaya terkait manfaat ini sesuai dengan ketentuan pada Polis.
Segala biaya yang timbul terkait dengan proses ini akan mengurangi Batas Manfaat Asuransi 
Zurich Critical Advantage

7
Dapatkah saya menghubungi ahli medis 
internasional yang tidak direkomendasikan 
oleh FURTHER?

Tidak. FURTHER memiliki hak sepenuhnya dalam menentukan  ahli medis yang 
direkomendasikan, akan tetapi perlu diketahui bahwa FURTHER selalu mempertimbangkan 
semua pengalaman dan pengetahuan mendalam mereka tentang profil para ahli medis sebagai 
suatu jaminan terbaik dalam memilih ahli medis yang paling tepat untuk setiap kasus.

8
Bagaimanakah penentuan kelas kamar saya 
di rumah sakit yang ditentukan di luar 
negeri?

Kelas kamar yang memenuhi standar adalah kamar semi-private atau private.
Kelas  semi-private adalah kamar dengan 2 tempat tidur, sedangkan kelas private a dalah 
kamar dengan 1 tempat tidur.
Kelas kamar yang menjadi pilihan pertama bagi Tertanggung adalah kelas private , namun jika 
kelas tersebut tidak tersedia maka akan dipilihkan kamar semi-private.
Jika kamar private  tersedia, maka tempat tidur untuk Pendamping juga dapat disediakan.
Jika kelas kamar yang sudah ditentukan tidak tersedia, maka FURTHER akan menanggung 
biaya untuk menaikkan kelas kamar (namun hal ini hampir tidak mungkin terjadi)

9
Apakah saya dapat meningkatkan kelas 
kamar di rumah sakit yang sudah 
ditentukan?

Ya, Anda dapat meningkatkan kelas kamar sesuai dengan keinginan Anda dimana semua 
kelebihan biaya yang terjadi atas peningkatan tersebut akan menjadi tanggung jawab Anda.

PERTANYAAN TERKAIT KEPUTUSAN UNTUK MENJALANI PERAWATAN DI LUAR NEGERI



No Pertanyaan Jawaban

1

Apabila ada permasalahan pada proses 
imigrasi yang memungkinkan saya tidak 
dapat berangkat ke luar negeri, apakah 
FURTHER akan mengatur ulang pilihan 
negara/kota/rumah sakit yang dituju? Atau 
menunggu proses imigrasi disetujui?

Jika hal ini terjadi, maka FURTHER akan mengatur ulang perjalanan Anda dengan negara 
tujuan yang berbeda namun tetap sesuai dengan rencana perawatan yang Anda butuhkan

2
Apakah ada batasan dalam menentukan 
pendamping perjalanan?

Ya. Tertanggung yang melakukan perjalanan ke luar negeri dapat membawa serta pendamping 
yang merupakan anggota keluarga, yang memiliki hubungan Insurable Interest, yang secara 
hukum sah untuk mewakili Tertanggung dalam mengambil keputusan atas tindakan medis 
yang akan diberikan kepada Tertanggung.
Tertanggung dewasa hanya boleh membawa 1 orang pendamping, dan Tertanggung anak boleh 
membawa 2 orang pendamping. Yang termasuk Tertanggung anak adalah berusia dari 30 hari - 
17 tahun.

3
Apakah ada batasan hari untuk tinggal di luar 
negeri?

Tidak ada batasan hari untuk perawatan di luar negeri, namun seberapa lama Anda menjalani 
Perawatan di Luar Negeri akan ditetapkan oleh FURTHER pada Sertifikat Medis Awal. 
FURTHER akan membuat pengaturan akomodasi untuk durasi penuh selama di luar negeri. 
Batasan manfaat tahunan dan ketentuannya akan berlaku dikombinasikan dengan segala 
biaya atas perawatan yang diterima.

4
Apakah ada batasan untuk kuantitas 
perjalanan selama masa asuransi?

Tidak ada batasan kuantitas perjalanan selama masa asuransi sepanjang jumlah manfaat yang 
dikeluarkan tidak melebihi USD 1 juta selama 1 tahun Polis atau tidak melebihi USD 2 juta 
selama berlakunya masa asuransi.

5
Bagaimana jika batas manfaat tahunan saya 
tidak mencukupi pada saat perawatan di luar 
negeri sedang berlangsung?

Jika hal ini terjadi, maka kelebihan biaya yang timbul akan ditanggung oleh Tertanggung

6
Siapakah yang berhak menyatakan saya 
dalam kondisi sehat secara medis atau tidak 
untuk melakukan perjalanan?

Dokter lokal harus secara tertulis menyatakan bahwa Anda masuk dalam kategori sehat secara 
medis untuk melakukan perjalanan beserta daftar segala bantuan medis yang mungkin 
dibutuhkan selama perjalanan ke luar negeri (misalnya tabung oksigen, dll).

7
Bagaimana jika saya dinyatakan tidak sehat 
secara medis untuk melakukan perjalanan 
ke luar negeri?

Jika Anda dinyatakan tidak sehat secara medis oleh Dokter dalam hal melakukan perjalanan, 
maka Penanggung tidak akan menyetujui keberangkatan Anda untuk mendapatkan perawatan 
ke luar negeri, sehingga Anda belum dapat menerima manfaat perawatan diluar negeri 
sebagaimana tercantum di dalam polis.

8

Setelah saya setuju dengan rencana 
perjalanan dan akomodasi yang diatur oleh 
FURTHER, bagaimana jika saya ingin 
mengubah tanggal perjalanan?

Biaya pembatalan yang timbul akibat dari perubahan tersebut akan menjadi tanggungan Anda 
dan akan diambil dari Batas Manfaat Tahunan Polis Anda. Selanjutnya FURTHER akan 
mengatur rencana perjalanan yang baru.

9

Setelah saya setuju dengan rencana 
perjalanan dan akomodasi yang diatur oleh 
FURTHER, bagaimana jika saya tidak bisa 
berangkat karena alasan medis?

Biaya yang timbul akibat pembatalan tersebut akan menjadi tanggungan FURTHER dan tidak 
akan mengurangi batas manfaat tahunan Anda. Selanjutnya FURTHER akan mengatur rencana 
perjalanan yang baru.

10 Apakah evakuasi medis ditanggung?

Tidak, produk ini tidak memberikan manfaat evakuasi medis. Produk ini hanya memberikan 
manfaat transfer medis, jika diperlukan, dan FURTHER yang akan mengatur prosesnya. 
Transfer medis dilakukan hanya selama perawatan di luar negeri, bukan dari negara asal ke 
luar negeri maupun sebaliknya.

PERTANYAAN TERKAIT PENGATURAN RENCANA PERJALANAN DAN AKOMODASI



No Pertanyaan Jawaban

1
Apakah saya dapat membuat rencana 
perawatan saya sendiri tanpa FURTHER?

Setiap perencanaan perawatan medis harus dilakukan berdasarkan ketentuan dan persetujuan 
yang ditetapkan oleh Penanggung. Oleh karena itu, perawatan medis diluar dari yang sudah 
disetujui Penanggung tidak akan ditanggung pada pertanggungan ini.

2
Apakah ada yang membantu saya terkait 
dengan proses masuk ke rumah sakit?

Ya, jika diperlukan FURTHER dapat menugaskan staff untuk membantu Anda dalam setiap 
pengaturan dan dokumen-dokumen dalam bahasa lokal selama proses untuk masuk ke rumah 
sakit.

3
Apakah FURTHER akan tetap berkomunikasi 
dengan saya selama perawatan medis?

Selama menerima perawatan medis di luar negeri, Anda atau pendamping Anda akan tetap 
berkomunikasi langsung dengan perwakilan FURTHER. Anda dapat menghubungi FURTHER 
jika Anda memiliki pertanyaan terkait dengan perawatan atau pertanyaan lain terkait dengan 
klaim Zurich Critical Advantage.

4
Apa yang harus saya lakukan jika ternyata 
ada biaya yang tidak ditanggung selama 
perawatan di luar negeri?

Jika ternyata ada biaya perawatan yang tidak termasuk dalam pertanggungan, FURTHER akan 
membantu Anda untuk mengatur pembayaran langsung di rumah sakit. Merupakan tanggung 
jawab Anda untuk membayar biaya yang tidak termasuk dalam pertanggungan ini, dan 
menanggung segala konsekuensi atas tidak dibayarkannya biaya-biaya ini.

5
Jika diperlukan, apakah ada penerjemah 
selama perawatan di luar negeri?

Ya, FURTHER akan menyediakan bantuan penerjemah medis selama Anda dirawat di rumah 
sakit. Namun FURTHER tidak akan menyediakan bantuan penerjemah untuk kebutuhan non-
medis.

6

Jika terjadi komplikasi (tidak ditanggung 
dalam Polis) selama pembedahan (bagian 
dari perawatan medis yang ditanggung), 
apakah prosedur ini juga akan ditanggung?

Perawatan untuk komplikasi atau efek samping yang berhubungan langsung dengan prosedur 
medis yang ditanggung akan dianggap sebagai bagian dari prosedur medis awal dan dicakup 
dalam ketentuan yang:
1. membutuhkan penanganan medis segera di rumah sakit atau klinik, dan
2. perlu ditangani sebelum Tertanggung dinyatakan sehat  secara medis untuk melakukan 
perjalanan kembali ke Indonesia setelah menyelesaikan tahap perawatan di luar negeri.
Contoh: Infeksi pasca operasi yang mengharuskan Tertanggung untuk tetap dirawat di rumah 
sakit sampai infeksi sembuh. Contoh lainnya, adalah perawatan kulit untuk luka bakar ringan 
setelah terapi radiasi pada kasus kanker. Namun, perawatan untuk komplikasi jangka panjang 
atau efek samping, menghilangkan gejala kronis, atau rehabilitasi (termasuk tetapi tidak 
terbatas pada fisioterapi, rehabilitasi mobilitas, dan terapi bicara dan Bahasa tidak akan 
ditanggung. 

7
Bagaimana jika diperlukan penanganan 
medis lebih lanjut atau perawatan tambahan?

Perawatan lanjutan atau perawatan tambahan dapat diatur, disediakan selama perawatan 
ditanggung dalam produk Zurich Critical Advantage dan tidak melebihi batas manfaat. Tidak 
ada batasan pada kuantitas perawatan yang diterima, juga tidak ada batasan pada jumlah hari 
selama dirawat di rumah sakit selama polis masih aktif dan tidak melebihi batas manfaat 
tahunan.

8

Bagaimana jika Tertanggung perlu untuk 
dirawat lebih dari sekali dalam setahun untuk 
penyakit atau prosedur medis yang sama 
maupun yang berbeda dari sebelumnya? 
Apakah biaya atas perawatan berturut-turut 
ini akan ditanggung juga?

Ya, batas manfaat pertanggungan dihitung berdasarkan “tahun polis”, dihitung mulai dari 
Tanggal Berlaku Polis, bukan berdasarkan tahun kalender ataupun keuangan. Dalam hal ini, 
batas tahunan tidak ada hubungannya dengan jenis penyakit atau prosedur medis yang sama 
ataupun yang berbeda dari yang sebelumnya, selama perawatan yang diperlukan disetujui dan 
dicatat dalam Sertifikat Medis Awal.

9

Dalam kasus transplantasi organ, apakah 
produk Zurich Critical Advantage dapat 
memberikan fasilitas prioritas bagi pasien 
mereka yang masuk dalam daftar tunggu 
penerima organ?

Yang ditanggung pada Polis adalah Transplantasi Organ Donor-Hidup. Terkait dengan 
Transplantasi Sumsum Tulang, ada worldwide database dari potensial donor yang sudah diuji. 
Dalam kasus transplantasi ginjal, lobus paru, segmen hati atau transplantasi dari pankreas, 
skenario yang paling memungkinkan adalah menunjuk anggota keluarga Tertanggung sebagai 
pendonor, karena sangat tinggi kemungkinan tingkat kesesuaian secara genetik dan histologis  
untuk penerimaan organ.

PERTANYAAN TERKAIT RAWAT INAP DAN PERAWATAN MEDIS



10
Mengapa transplantasi donor organ cadaver 
tidak termasuk pada pertanggungan?

Pengambilan organ donor mati di Eropa, sebagian besar, dilarang dan hanya dapat dilakukan 
melalui sistem kesehatan publik masing-masing negara. Sementara di AS, diharuskan menjadi 
penduduk AS minimal selama 2 tahun dan ketersediaan segera dari penerima donor. 
Berdasarkan keadaan ini, maka tidak memungkinkan diberikan pertanggungan untuk donor 
organ cadaver.

11
Pada kasus Penggantian atau Perbaikan 
Katup Jantung, apakah biaya protesa 
ditanggung?

Ya. Dalam peraturan atau ketentuan umum, biaya protesa tidak ditanggung dalam Polis, tetapi 
protesa pada katup jantung tetap ditanggung melalui prosedur medis Penggantian dan 
Perbaikan Katup Jantung yang diatur dalam Polis.

12
Pada kasus transplantasi, apakah biaya 
perjalanan dan akomodasi pendonor 
ditanggung?

Ya, dalam hal Tertanggung membutuhkan tindakan medis transplantasi, maka biaya perjalanan 
dan akomodasi pendonor akan ditanggung. Mohon diingat bahwa biaya perjalanan dan 
akomodasi Tertanggung, Pendamping dan Pendonor yang ditanggung dengan mengurangi total 
manfaat yang diatur dalam Polis.

13
Bagaimana dengan biaya perawatan 
komplikasi dari pendonor setelah melakukan 
donor, apakah akan tetap ditanggung?

Ya, biaya perawatan setelah proses donor akan ditanggung melalui produk ini jika memang 
membutuhkan tindak lanjut segera dari tim medis sampai pendonor dinyatakan sehat secara 
medis untuk melakukan perjalanan pulang ke Indonesia.

14

Jika berdasarkan pemeriksaan sebelumnya 
atau konsultasi Dokter, diharuskan untuk 
dilakukan prosedur medis atau pembedahan 
yang disetujui, apakah pemeriksaan atau 
konsultasi ini ditanggung? 

Konsultasi ke Dokter sebelum Sertifikat Medis Awal diterbitkan tidak menjadi pertanggungan 
atas produk ini. Namun jika setelah Sertifikat Medis Awal diterbitkan dan FURTHER 
menyarankan Anda untuk berkonsultasi dengan Dokter yang telah ditentukan, maka FURTHER 
akan menanggung biaya pemeriksaan atau konsultasi tersebut.

15 Apakah Protesa ditanggung?

Segala jenis protesa atau peralatan ortopedi, korset, perban, kruk, organ atau organ buatan, wig 
(bahkan jika penggunaannya dianggap perlu selama perawatan kemoterapi), alas kaki ortopedi, 
dan peralatan atau barang sejenis lainnya, tidak ditanggung dalam Polis. Namun mohon diingat 
bahwa khusus protesa payudara, sebagai hasil dari operasi mastektomi, dan protesa katup 
jantung merupakan hal yang ditanggung pada Polis sehingga hal tersebut akan ditanggung 
sebagaimana diatur pada ketentuan polis asuransi, tetapi hanya jika hal tersebut diperlukan 
karena pembedahan yang diatur dan dibayar atau ditanggung pada Polis ini.

16
Apakah yang dianggap sebagai Protesa 
dalam produk ini?

Definisi Protesa, sesuai dengan ketentuan umum Polis, mengacu pada alat yang 
menggantikan semua atau sebagian organ atau bagian tubuh yang tidak berfungsi atau rusak.

17
Apakah rawat inap satu hari harus minimal 
24 jam?

Tidak, dihitung 1 hari jika Tertanggung sudah dikenakan biaya rawat inap untuk 1 hari di Rumah 
Sakit. 

18 Apa itu perawatan Paliatif?

Perawatan paliatif adalah perawatan pada seorang pasien dan keluarganya yang memiliki 
penyakit yang tidak dapat disembuhkan dengan cara memaksimalkan kualitas hidup pasien 
serta mengurangi gejala yang mengganggu, mengurangi nyeri dengan memperhatikan aspek 
psikologis dan spiritual. 

19
Apakah perawatan Paliatif ditanggung dalam 
asuransi ini?

Tidak, perawatan Paliatif tidak termasuk pada pertanggungan.

20
Jika Tertanggung menderita AIDS, apakah 
perawatan kanker akan tetap ditanggung?

Tidak, segala jenis perawatan kanker tidak akan ditanggung jika Tertanggung menderita AIDS.

21

Jika sesuai dengan keputusan Klaim bahwa 
Tertanggung harus menjalani perawatan di 
luar negeri selama 5 hari, bagaimana 
FURTHER akan membayarkan manfaat rawat 
inap harian ke Tertanggung?

FURTHER akan mengirimkan manfaat tersebut langsung ke rekening Tertanggung secara 
bertahap. Tahap pertama akan dibayarkan sebesar 50%, kemudian sisa manfaat akan 
dibayarkan sebelum Tertanggung kembali ke Indonesia. Manfaat ini dibayarkan dalam mata 
uang Rupiah dengan tetap mengacu pada nilai kurs yang berlaku pada saat pembayaran.



22

Jika ternyata periode rawat inap tersebut 
bertambah menjadi 7 hari dan sudah 
disetujui oleh FURTHER, lalu bagaimana 
pembayaran manfaat rawat inap harian untuk 
tambahan 2 hari tersebut?

Manfaat rawat inap harian untuk tambahan 2 hari tersebut akan dibayarkan pada minggu 
berikutnya setelah Tertanggung kembali ke Indonesia.

23

Jika ternyata periode rawat inap diperpanjang 
sesuai dengan keputusan Dokter yang 
merawat dan disetujui oleh FURTHER, hal 
apa sajakah yang harus saya persiapkan?

Anda tidak perlu mempersiapkan apapun, FURTHER yang akan mengatur setiap keperluan 
yang dibutuhkan RS terkait dengan perpanjangan masa perawatan.

24

Bagaimana jika setelah melakukan 
perawatan medis, Tertanggung mengalami 
komplikasi, apakah produk ini menanggung 
biaya perawatan atas komplikasi tersebut?

Ya, produk ini akan memberikan pertanggungan atas perawatan komplikasi yang secara 
langsung terkait dengan prosedur medis yang diatur dan ditanggung jika:
a. diperlukan tindakan medis segera di Rumah Sakit, dan 
b. perlu ditangani sebelum Tertanggung dinyatakan sehat secara medis untuk melakukan 
pekerjaan kembali ke Indonesia setelah selesainya tahap Perawatan di Luar Negeri.

25

Apakah Tertanggung dapat mengajukan 
saran atas perencanaan pengobatan 
alternatif jika ternyata biayanya lebih murah 
dari perencanaan perawatan yang diberikan 
oleh FURTHER? 

Tidak ada manfaat pengobatan alternatif yang ditanggung pada produk ini. Seluruh 
perencanaan perawatan medis atas penyakit dan prosedur medis yang ditanggung harus 
sesuai dengan ketentuan dan persetujuan dari FURTHER.

26
Apakah ada manfaat pertanggungan untuk 
pendamping Donor-Hidup?

Tidak ada. Produk ini hanya memberikan manfaat pertanggungan bagi Tertanggung, 
Pendamping Tertanggung dan Donor-Hidup (dalam kasus transplantasi).



No Pertanyaan Jawaban

1

Setelah menjalani perawatan di luar negeri, 
apakah biaya pengobatan pasca perawatan 
di luar negeri atau pasca operasi dari 
penyakit, ditanggung jika dibeli di 
Indonesia?

Ya, selain obat yang diberikan dalam jangka waktu 30 hari setelah selesainya perawatan, 
terhitung dari tanggal Tertanggung keluar dari RS, yang diresepkan dan dibeli di luar negeri, 
ketentuan ini juga akan termasuk biaya obat-obatan yang dibeli di Indonesia jika sesuai 
dengan hal-hal berikut:
  1. Direkomendasikan oleh Dokter yang merawat Tertanggung selama perawatan di luar negeri, 
yang memang dibutuhkan oleh Tertanggung untuk perawatan lebih lanjut atas penyakit yang 
sedang diderita;
 2. Disetujui, memiliki lisensi, diresepkan dan tersedia di Indonesia;
 3. Tidak ditanggung melalui layanan kesehatan nasional di Indonesia atau melalui polis 
asuransi lain yang dimiliki oleh Pemegang Polis.
Setiap dokumen yang diserahkan untuk klaim reimbursement harus merupakan dokumen yang 
asli.
FURTHER akan mengganti biaya obat-obatan dalam waktu 10 hari setelah semua dokumen 
yang dibutuhkan diterima dengan lengkap atau jika memungkinkan FURTHER akan melakukan 
pembayaran langsung ke provider. Batas maksimum manfaat ini adalah USD 50,000 selama 
Masa Asuransi.

2
Apakah saya dapat menggunakan resep asli 
dari Dokter yang merawat di luar negeri di 
Indonesia?

Tidak. Dokter yang merawat di luar negeri hanya akan memberikan rekomendasi untuk rencana 
pengobatan yang dapat dilakukan di Indonesia. Anda dapat melakukan rencana pengobatan ini 
dengan Dokter lokal Anda: kemudian Dokter lokal Anda yang akan membuat resep obat dan 
memonitor perawatan Anda.
Anda hanya perlu membawa semua catatan dan rekam medis selama menjalani perawatan di 
luar negeri, begitu juga dengan rekomendasi obat-obatan yang diberikan oleh Dokter yang 
merawat di luar negeri. Semua kelengkapan dokumen medis tersebut akan membantu dokter 
lokal dalam membuatkan resep. Jika satu dokter lokal tidak bersedia membuatkan resep, maka 
Anda dapat mencari dokter lokal lainnya.

3
Bagaimana jika merk obat yang 
direkomendasikan tidak tersedia di 
Indonesia?

FURTHER akan selalu berusaha untuk mengajukan rencana pengobatan yang dapat diikuti di 
Indonesia. Hal ini dapat berarti bahwa Dokter yang merawat di luar negeri dapat memberikan 
rekomendasi untuk merk generik yang tersedia di Indonesia, atau untuk obat lain dengan 
komposisi setara. Jika obat-obatan yang direkomendasikan oleh Dokter luar negeri yang 
merawat tidak ada di Indonesia, maka Dokter lokal dapat memberikan resep obat yang memiliki 
bahan aktif, daya dan dosis yang sama dengan jenis obat-obatan yang direkomendasikan 
sebelumnya.
Hanya dokter yang merawat di luar negeri yang berhak memberikan rekomendasi obat 
pengganti apabila obat tidak ditemukan di Indonesia.

4
Apakah biaya obat-obatan yang saya beli 
selama perawatan di luar negeri termasuk 
dalam batas manfaat?

Ya, obat-obatan yang dibeli selama perawatan di luar negeri akan sepenuhnya ditanggung 
dalam asuransi ini dengan mengurangi batas manfaat tahunan yang diatur.

5
Apakah saya dapat membeli obat-obatan di 
dalam negeri menggunakan copy  resep 
sebelumnya?

Tidak. Satu kali pengajuan resep obat-obatan adalah untuk dosis pemakaian maksimum 
selama 60 hari. Jika Anda masih membutuhkan obat tambahan setelah itu, maka Anda harus 
melakukan pengajuan klaim kembali ke FURTHER (kecuali jika disetujui lain oleh FURTHER).

PERTANYAAN TERKAIT PENGOBATAN DI INDONESIA



No Pertanyaan Jawaban

1
Apa yang akan terjadi setelah perawatan di 
luar negeri dinyatakan selesai?

Sekembalinya Anda ke Indonesia, FURTHER akan memastikan Anda memiliki laporan 
komprehensif mengenai perawatan Anda selama di luar negeri dan rencana perawatan lanjutan 
untuk Anda di Indonesia. FURTHER akan tetap ada untuk Anda dalam memberikan informasi 
dan dukungan sehubungan dengan perawatan lebih lanjut atas penyakit yang Anda derita. 

2

Jika saya dinyatakan tidak dapat melakukan 
penerbangan pulang ke Indonesia karena 
alasan medis atau force majeure, apakah 
kelebihan biaya akan ditanggung?

Anda akan melakukan perjalanan pulang ke Indonesia hannya jika Dokter menyatakan Anda 
sudah sehat secara medis untuk menjalani penerbangan. Jika kondisi Anda belum sehat 
secara medis atau penerbangan pulang tidak dapat dilakukan karena alasan force majeure, 
maka FURTHER akan menanggung kelebihan biaya Anda selama di luar negeri.

3
Apa yang akan terjadi jika saya 
membutuhkan perawatan medis lebih lanjut 
atau perawatan tambahan?

Anda dapat langsung menghubungi FURTHER dengan cara menghubungi nomor bebas biaya 
007-803-321-2196.
Zurich Critical Advantage akan menanggung biaya perawatan lanjutan dan perawatan tambahan 
di luar Indonesia.

4

Jika dokter yang merawat Tertanggung di luar 
negeri tidak merekomendasikan konsultasi 
lanjutan terkait dengan penyakit atau 
prosedur medis yang sudah dilakukan, 
apakah Tertanggung masih diperbolehkan 
untuk meminta FURTHER mengaturkan 
kembali jadwal konsultasi dalam jangka 
waktu 180 hari?

Prosedur Perawatan Lanjutan setelah Tertanggung kembali ke Indonesia hanya akan 
ditanggung oleh FURTHER jika ada rekomendasi dari Dokter yang merawat Tertanggung 
sebelumnya ketika menjalani perawatan medis di luar negeri.

5
Dalam kondisi apa Tertanggung dapat 
meminta ke FURTHER untuk melakukan 
konsultasi Perawatan Lanjutan?

Dokter yang merawat akan membuat sebuah perencanaan perawatan medis lanjutan setelah 
perawatan medis utama selesai dilakukan. Perencanaan ini termasuk pada Perawatan Lanjutan 
serta panduan dalam hal suatu gejala tertentu. FURTHER akan bekerja sama dengan Dokter 
yang merawat jika ternyata gejala yang timbul setelah perawatan berhubungan dengan 
perawatan yang diterima sebelumnya, hanya jika gejala ini timbul dalam waktu 180 hari setelah 
Tertanggung kembali ke Indonesia.

6

Jika setelah kembali dari perawatan di luar 
negeri, Tertanggung menjalani rawat inap di 
RS di Indonesia dan membeli obat sesuai 
dengan resep yang disarankan oleh dokter 
yang merawat di luar negeri pada perawatan 
sebelumnya, biaya apa sajakah yang akan 
ditanggung oleh FURTHER?

Biaya yang akan ditanggung oleh FURTHER hanya untuk biaya pembelian obat-obatan sesuai 
dengan resep dokter yang merawat di luar negeri saja, melalui proses reimbursement.

7

Jika setelah kembali dari perawatan di luar 
negeri, Dokter yang merawat di luar negeri 
menyarankan Tertanggung untuk melakukan 
kemoterapi atau radioterapi lanjutan di 
Indonesia, apakah biaya ini akan ditanggung 
oleh FURTHER?

Biaya untuk kemoterapi atau radioterapi di dalam negeri tidak termasuk dalam pertanggungan 
produk asuransi ini.

8

Jika setelah kembali dari perawatan di luar 
negeri, Tertanggung secara tiba-tiba harus 
menjalani rawat inap di RS di Indonesia dan 
sesuai dengan hasil diagnosa dokter lokal 
menyatakan Tertanggung perlu dirawat 
karena efek samping dari prosedur medis 
yang dijalani sebelumnya, apakah dalam hal 
ini FURTHER akan menanggung biaya rawat 
inap tersebut?

Tidak, FURTHER tidak akan memberikan manfaat asuransi apapun jika perawatan Tertanggung 
tidak atas persetujuan FURTHER terlebih dahulu.

9

Bagaimana jika Tertanggung (dan/atau Donor-
Hidup pada kasus transplantasi organ) 
meninggal dunia ketika menjalani perawatan 
di luar negeri?

FURTHER akan mengatur dan menanggung biaya repatriasi Tertanggung (dan/atau Donor-Hidup 
pada kasus transplantasi organ) ke tempat yang dipilih oleh keluarga untuk pemakaman di 
Indonesia.

PERTANYAAN TERKAIT KEPULANGAN KE INDONESIA



No Pertanyaan Jawaban

1

Apakah riwayat penyakit batu ginjal dan fatty 
liver (sudah sembuh ataupun masih dalam 
tahap penyembuhan) termasuk dalam 
kategori Kondisi Yang Telah Ada 
Sebelumnya?

1. Sakit batu ginjal tidak langsung menyebabkan Gangguan kronis pada fungsi ginjal. Pada 
tahap awal dapat diatasi tanpa cuci darah. 
Sakit batu ginjal pada tahap lanjut (end stage) , jika tidak teratasi dapat menyebabkan 
gangguan fungsi ginjal. Pembuktiannya melalui uji laboratorium ureum dan kreatinin
*Batu ginjal teratasi dan tidak cuci darah dapat menjawab tidak pada pertanyaan kesehatan
*Batu ginjal tidak teratasi dan harus cuci darah karena kerusakan ginjal (end stage) harus 
menjawab iya pada pertanyaan kesehatan.

2. Sakit fatty liver  juga tidak menyebabkan sirosis hati dan gagal hati secara langsung pada 
tahap awal. Tapi sakit fatty liver  secara terus-menerus hingga tahap end stage  dapat 
menyebabkan sirosis hati dengan gejala-gejala klinis sirosis hati seperti muntah darah. 
Pembuktiannya melalui uji fungsi hati, USG hati, atau melalui biopsi hati
*Fatty liver  pada tahap awal dapat menjawab tidak pada pertanyaan kesehatan
*Fatty liver  pada tahap lanjut menjadi sirosis hati dengan gejala klinis muntah darah harus 
menjawab iya pada pertanyaan kesehatan.

2
Apakah penyakit Pre-diabetes termasuk 
dalam kategori Kondisi Yang Telah Ada 
Sebelumnya?

Pada pertanyaan kesehatan, yang termasuk dalam kategori PEC adalah penyakit diabetes, 
dimana penyakit sudah mendapat diagnosa tetap dan firm. Pre diabetes hanya sebagai 
indikator dan tidak termasuk kategori diagnosa tetap, sehingga dalam pertanyaan kesehatan, 
Tertanggung dapat menjawab tidak

PERTANYAAN TERKAIT PERTANYAAN KESEHATAN




