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B. Pertanyaan Umum 

1. Mengapa Perusahaan perlu meningkatkan manfaat kesehatan nasabah? 
Indonesia memiliki inflasi kenaikan biaya perawatan kesehatan sekitar 10% setiap tahunnya, 
sehingga kebutuhan akan perlindungan kesehatan pun semakin meningkat.  

Sudah menjadi tanggung jawab kita bersama untuk memastikan bahwa nasabah memiliki 
perlindungan kesehatan yang memadai untuk jangka panjang. Oleh karena itu, Prudential akan 
meningkatkan manfaat PRUhospital & surgical nasabah menjadi setara dengan PRUhospital & 
surgical cover plus melalui Peningkan Manfaat Kesehatan secara Otomatis (Automatic Upgrade).  

Peninjauan diperlukan tidak hanya untuk mengimbangi kenaikan biaya kesehatan dan meningkatnya 
penggunaan dan layanan medis, namun yang lebih penting, ini membantu memastikan cukupnya 
perlindungan medis Anda di saat Anda membutuhkannya.  

Seiring dengan kita bersama-sama memastikan memadainya perlindungan kesehatan Anda, maka 
terdapat penyesuaian biaya asuransi atas naiknya manfaat kesehatan anda ini. 

 

2. Apakah nasabah bisa tidak mengikuti peningkatan manfaat kesehatan secara 
otomatis ini? 
Perubahan ini bersifat menyeluruh, di mana manfaat hospital dan surgical akan meningkat untuk 
seluruh nasabah, terkecuali manfaat tambahan Hospital & Surgical USD, Hospital & Surgical Cover 
Plus, PRUprime Healthcare, polis yang sudah lapse, polis yang berisiko untuk lapse dan polis yang 
sudah mengalami claim waiver.  
 
Dengan adanya automatic upgrade ini, nasabah akan mendapat keistimewaan sebagai berikut: 

 Limit manfaat yang lebih tinggi, 
 Perubahan akan dilakukan secara otomatis tanpa melihat riwayat klaim, 
 Tanpa proses seleksi risiko dan pemeriksaan kesehatan, 
 Tanpa pengulangan masa tunggu. 

 
Jika nasabah masih membutuhkan penjelasan (2nd Attempt): 
Sesuai dengan ketentuan Polis, kami memiliki hak untuk menaikkan manfaat dan biaya asuransi 
kesehatan nasabah untuk memastikan mereka memiliki perlindungan kesehatan yang memadai 
untuk jangka panjang. 
 
Jika nasabah tetap tidak menyetujui perubahan tersebut: 

 Menurunkan plan atau term dari HS yang dimiliki oleh nasabah, 
 Nasabah dapat menghapuskan pilihan rider tersebut dan menawarkan rider lain atau 

peningkatan Uang Pertangungan dasar. 
  

3. Bagaimana jika nasabah tetap menolak melakukan peningkatan manfaat, apakah bisa 
dialihkan kepada pihak Prudential? 
Tenaga pemasar bisa menganjurkan nasabah untuk menghubungi Customer Line di 1500085. 

 



HS Upgrade FAQ_02102017 

 
for Sales Force Page 6 
 

4. Apakah nasabah bisa melakukan upgrade ke hs cover plus tanpa menunggu 
diupgrade secara otomatis? 
Nasabah yang belum memiliki manfaat kesehatan terbaru PRUhospital & surgical cover plus dapat 
meningkatkan PRUhospital & surgical cover yang dimiliki ke PRUhospital & surgical cover plus melalui 
beberapa pilihan sebagai berikut: 
1. Program One Plan Upgrade dengan ketentuan: 

a. Nasabah ada di dalam daftar Nasabah yang berhak mengikuti One Plan Up Campaign 
sebagaimana yang ada di dalam SFA, 

b. Peningkatan manfaat kesehatan hingga 1 plan lebih tinggi dan masa pertanggungan 
yang sama di PRUhospital & surgical cover plus (Contoh: Dari kelas kamar A ke B+), 

c. Nasabah harus meningkatkan total premi, 
d. Nasabah diharuskan meningkatkan/membeli rider tambahan PADD+ dengan Uang 

Pertanggungan minimal Rp 500 juta s.d Rp1,5 miliar (maksimum Rp 2,5 miliar per 
tertanggung untuk total Uang Pertanggungan Kecelakaan), 

e. Usia tertanggung maksimal 60 tahun pada ulang tahun berikutnya, 
f. Maksimum klaim dalam 2 tahun terakhir sebesar Rp 5 Juta, 
g. Berlaku masa tunggu 30 hari atau masa tunggu untuk manfaat sebelumnya yang telah 

berjalan (mana yang lebih lama) untuk masing-masing kriteria masa tunggu yaitu masa 
tunggu untuk semua kondisi, masa tunggu untuk kanker dan masa tunggu untuk penyakit 
tertentu. 

2. Early Upgrade dengan ketentuan: 
a. Peningkatan manfaat kesehatan ke plan dan masa pertanggungan yang sama di 

PRUhospital & surgical cover plus (Contoh: Dari kelas kamar A ke A+), 
b. Nasabah harus meningkatkan total premi, 
c. Jika nasabah memiliki riwayat klaim di tahun berjalan, maka pastikan nasabah ada dalam 

daftar nasabah campaign pada SFA. 
3. Penggantian rider menjadi PRUprime healthcare. 

Bagi nasabah yang ingin mendapatkan manfaat kesehatan lebih tinggi, Prudential Indonesia 
menawarkan pilihan penggantian rider menjadi PRUprime healthcare. 

 
Untuk ketentuan lebih detail bisa merujuk ke agency update perihal Program MAKSIMAL (Manfaat 
Kesehatan Naik Optimal).  

5. Apakah Peningkatan Manfaat ini sesuai dengan hukum yang berlaku?  
Sesuai dengan ketentuan Polis penanggung memiliki hak untuk menaikkan manfaat dan biaya 
asuransi kesehatan nasabah. Perubahan ini juga sudah mendapatkan persetujuan dari OJK. 

 

6. Apakah kartu nasabah akan berubah dengan Peningkatan Manfaat ini?  
Jika naik secara otomatis, maka kartu PRUhospital&surgical cover masih menggunakan yang lama, 
tetapi jika naik menjadi PRUhospital&surgical cover plus maka akan menggunakan kartu yang baru. 

 

C. Mengenai Peningkatan Manfaat 
 
1. Apa perbedaan manfaat H&S yang lama dengan yang baru? 

Manfaat PRUhospital&surgical yang baru akan sama seperti PRUhospital & surgical cover plus.  
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2. Apakah perubahan ini akan berlaku untuk yang Polis yang lapse sebelum kenaikan 
manfaat Kesehatan? 
Polis harus dalam kondisi aktif agar Manfaat Kesehatan dapat ditingkatkan. 

3. Apabila polis dalam status tidak aktif pada saat perubahan terjadi, apakah Manfaat 
Kesehatan akan ditingkatkan ketika pemulihan? 
Manfaat kesehatan akan dinaikkan menjadi Manfaat yang baru ketika proses pemulihan terjadi. 
Nasabah disarankan untuk menghubungi Tenaga Pemasarnya. 

4. Bagaimana cara saya mengetahui nasabah saya yang akan dinaikkan? 
Nasabah yang memiliki PRUhospital & surgical akan ditingkatkan secara berkala. Daftar nasabah 
yang akan diinformasikan mengenai kenaikan dapat diakses melalui SFA. Di dalam website tersebut 
anda dapat melihat contoh surat yang akan dikirimkan ke nasabah. 

Contoh Tampilan di SFA 
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5. Nasabah Saya sudah memiliki manfaat Pruhospital & surgical cover plus. Apa yang 
harus saya lakukan?  
Nasabah yang sudah memiliki PRUhospital & surgical cover plus atau PRUprime healthcare sudah 
mendapatkan manfaat kesehatan yang sesuai dengan kondisi medis yang ada saat ini oleh karena 
itu upgrade hs otomatis ini tidak berlaku untuk nasabah tersebut. Nasabah dapat meningkatkan 
manfaat kesehatan mereka dengan cara menghubungi tenaga pemasar. 

 

D. Mengenai Peningkatan Premi 

1. Mengapa saya disarankan menaikkan premi PRUsaver?  
Premi yang Anda bayarkan dialokasikan untuk perlindungan dan investasi. Untuk mengimbangi 
kenaikan biaya asuransi, kami menyarankan agar anda menaikkan premi anda untuk menjaga agar 
tujuan awal polis anda dan investasi anda tetap tercapai. 
 
Premi PRUsaver memiliki alokasi lebih tinggi dibandingkan dengan Premi Dasar, hal tersebut 
memiliki dampak positif bagi keberlangsungan Nilai Tunai Polis dibandingkan dengan Peningkatan di 
Premi Dasar. 

2. Apa yang harus dilakukan jika saya setuju untuk menaikkan premi PRUsaver saya? 
Anda dapat melakukan peningkatan premi PRUsaver tersebut dengan cara Menghubungi Prudential 
Customer Line kami di 1500085 ext 5 (untuk nasabah yang telah menerima surat notifikasi). 
 

3. Berapa besar rata-rata PRUsaver yang disarankan? 
Kenaikan PRUsaver yang disarankan adalah sekitar 5-10% dari total premi atau rata-rata sebesar 
8%. 
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4. Apakah saya dapat melakukan kenaikan premi dasar berkala untuk mengimbangi 
Kenaikan Manfaat Kesehatan?  
Dapat dilakukan, nasabah yang belum memiliki manfaat kesehatan terbaru PRUhospital & surgical 
cover plus  dapat meningkatkan PRUhospital & surgical cover yang dimiliki ke PRUhospital & surgical cover 
plus  melalui beberapa pilihan sebagai berikut: 
 

1. Inisiatif One Plan Upgrade dengan ketentuan: 
a. Nasabah ada di dalam daftar Nasabah yang berhak mengikuti One Plan Up Campaign 

sebagaimana yang ada di dalam SFA, 
b. Peningkatan manfaat kesehatan hingga 1 plan lebih tinggi dan masa pertanggungan 

yang sama di PRUhospital and surgical cover plus (Contoh: Dari kelas kamar A ke B+), 
c. Nasabah harus meningkatkan total premi, 
d. Nasabah diharuskan meningkatkan/membeli rider tambahan PADD+ dengan Uang 

Pertanggungan minimal Rp 500 juta s.d Rp1,5 miliar (maksimum Rp 2,5 miliar per 
tertanggung untuk total Uang Pertanggungan Kecelakaan), 

e. Usia tertanggung maksimal 60 tahun pada ulang tahun berikutnya, 
f. Maksimum klaim dalam 2 tahun terakhir sebesar Rp 5 Juta, 
g. Berlaku masa tunggu 30 hari atau masa tunggu untuk manfaat sebelumnya yang telah 

berjalan (mana yang lebih lama) untuk masing-masing kriteria masa tunggu yaitu masa 
tunggu untuk semua kondisi, masa tunggu untuk kanker dan masa tunggu untuk penyakit 
tertentu. 

2. Early Upgrade dengan ketentuan: 
a. Peningkatan manfaat kesehatan ke plan dan masa pertanggungan yang sama di 

PRUhospital and surgical cover plus (Contoh: Dari kelas kamar A ke A+), 
b. Nasabah harus meningkatkan total premi, 
c. Jika nasabah memiliki riwayat klaim di tahun berjalan, maka pastikan nasabah ada dalam 

daftar nasabah campaign pada SFA. 
3. Penggantian rider menjadi PRUprime healthcare. 

Bagi nasabah yang ingin mendapatkan manfaat kesehatan lebih tinggi, Prudential Indonesia 
menawarkan pilihan penggantian rider menjadi PRUprime healthcare. 

Untuk ketentuan lebih detail bisa merujuk ke agency update perihal Program MAKSIMAL 
(Manfaat Kesehatan Naik Optimal). 

5. Apakah program spesial peningkatan plan kesehatan berlaku untuk plan PRUhospital 
& surgical cover plus yang lebih tinggi atau masa pertanggungan yang lebih tinggi? 
Iya, inisiatif One Plan Upgrade dimana nasabah dapat mengupgrade manfaat H&S mereka menjadi 
Hospital & Surgical Cover Plus untuk 1 plan yang lebih tinggi tanpa seleksi risiko dengan syarat 
sebagai berikut: 

a. Nasabah ada di dalam daftar Nasabah yang berhak mengikuti One Plan Up Campaign 
sebagaimana yang ada di dalam SFA, 

b. Peningkatan manfaat kesehatan hingga 1 plan lebih tinggi dan masa pertanggungan 
yang sama di PRUhospital and surgical cover plus (Contoh: Dari kelas kamar A ke B+), 

c. Nasabah harus meningkatkan total premi, 
d. Nasabah diharuskan meningkatkan/membeli rider tambahan PADD+ dengan Uang 

Pertanggungan minimal Rp 500 juta s.d Rp1,5 miliar (maksimum Rp 2,5 miliar per 
tertanggung untuk total Uang Pertanggungan Kecelakaan), 

e. Usia tertanggung maksimal 60 tahun pada ulang tahun berikutnya, 
f. Maksimum klaim dalam 2 tahun terakhir sebesar Rp 5 Juta, 
g. Berlaku masa tunggu 30 hari atau masa tunggu untuk manfaat sebelumnya yang telah 

berjalan (mana yang lebih lama) untuk masing-masing kriteria masa tunggu yaitu masa 



HS Upgrade FAQ_02102017 

 
for Sales Force Page 10 
 

tunggu untuk semua kondisi, masa tunggu untuk kanker dan masa tunggu untuk penyakit 
tertentu. 

 
Perlakuan tersebut berlaku terkecuali ada campaign lainnya. 

6. Untuk One Plan Upgrade&Early Upgrade apakah berlaku untuk Nasabah yang sudah 
melakukan klaim di tahun berjalan 
Iya, peningkatan manfaat kesehatan ini dapat dilakukan melalui beberapa pilihan sebagai 
berikut (hanya sampai 29 Desember 2017): 

1. Program One Plan Upgrade dengan ketentuan: 
a. Nasabah ada di dalam daftar Nasabah yang berhak mengikuti One Plan Up Campaign 

sebagaimana yang ada di dalam SFA, 
b. Peningkatan manfaat kesehatan hingga 1 plan lebih tinggi dan masa pertanggungan 

yang sama di PRUhospital and surgical cover plus (Contoh: Dari kelas kamar A ke B+), 
c. Nasabah harus meningkatkan total premi, 
d. Nasabah diharuskan meningkatkan/membeli rider tambahan PADD+ dengan Uang 

Pertanggungan minimal Rp 500 juta s.d Rp1,5 miliar (maksimum Rp 2,5 miliar per 
tertanggung untuk total Uang Pertanggungan Kecelakaan), 

e. Usia tertanggung maksimal 60 tahun pada ulang tahun berikutnya, 
f. Maksimum klaim dalam 2 tahun terakhir sebesar Rp 5 Juta, 
g. Berlaku masa tunggu 30 hari atau masa tunggu untuk manfaat sebelumnya yang telah 

berjalan (mana yang lebih lama) untuk masing-masing kriteria masa tunggu yaitu masa 
tunggu untuk semua kondisi, masa tunggu untuk kanker dan masa tunggu untuk penyakit 
tertentu. 
 

2. Early Upgrade dengan ketentuan: 
a. Peningkatan manfaat kesehatan ke plan dan masa pertanggungan yang sama di 

PRUhospital and surgical cover plus (Contoh: Dari kelas kamar A ke A+), 
b. Nasabah harus meningkatkan total premi, 
c. Jika nasabah memiliki riwayat klaim di tahun berjalan, maka pastikan nasabah ada 

dalam daftar nasabah campaign pada SFA. 
 

Untuk ketentuan lebih detail bisa merujuk ke agency update perihal Program MAKSIMAL 
(Manfaat Kesehatan Naik Optimal). 

7. Untuk One Plan Upgrade & Early Upgrade apakah dapat dilakukan tanpa peningkatan 
premi? 
Tidak dapat dilakukan, peningkatan manfaat kesehatan ini dapat dilakukan melalui 
beberapa pilihan sebagai berikut: 

1. Program One Plan Upgrade dengan ketentuan: 
a. Nasabah ada di dalam daftar Nasabah yang berhak mengikuti One Plan Up Campaign 

sebagaimana yang ada di dalam SFA, 
b. Peningkatan manfaat kesehatan hingga 1 plan lebih tinggi dan masa pertanggungan 

yang sama di PRUhospital and surgical cover plus (Contoh: Dari kelas kamar A ke B+), 
c. Nasabah harus meningkatkan total premi, 
d. Nasabah diharuskan meningkatkan/membeli rider tambahan PADD+ dengan Uang 

Pertanggungan minimal Rp 500 juta s.d Rp1,5 miliar (maksimum Rp 2,5 miliar per 
tertanggung untuk total Uang Pertanggungan Kecelakaan), 

e. Usia tertanggung maksimal 60 tahun pada ulang tahun berikutnya, 
f. Maksimum klaim dalam 2 tahun terakhir sebesar Rp 5 Juta, 
g. Berlaku masa tunggu 30 hari atau masa tunggu untuk manfaat sebelumnya yang telah 

berjalan (mana yang lebih lama) untuk masing-masing kriteria masa tunggu yaitu masa 
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tunggu untuk semua kondisi, masa tunggu untuk kanker dan masa tunggu untuk penyakit 
tertentu. 

2. Early Upgrade dengan ketentuan: 
a. Peningkatan manfaat kesehatan ke plan dan masa pertanggungan yang sama di 

PRUhospital and surgical cover plus (Contoh: Dari kelas kamar A ke A+), 
b. Nasabah harus meningkatkan total premi, 
c. Jika nasabah memiliki riwayat klaim di tahun berjalan, maka pastikan nasabah ada dalam 

daftar nasabah campaign pada SFA. 
 

Untuk ketentuan lebih detail bisa merujuk ke agency update perihal Program MAKSIMAL 
(Manfaat Kesehatan Naik Optimal). 

8. Untuk Perubahan Early Upgrade apakah dapat dilakukan dengan menurunkan plan 
,term, dan Premi namun tetap diproses secara GIO? 
Bisa, Premi turun dan diproses secara GIO dapat dilakukan asalkan sesuai dengan syarat sebagai 
berikut: 

 PRUhospital & surgical cover plus dengan Plan dan/atau Term yang lebih rendah dari yang 
dimiliki saat ini, 

 Total Premi disesuaikan dengan SQS alteration. 
 

9. Apakah saya dapat memproses kenaikan PRUsaver untuk Nasabah saya tanpa 
Nasabah harus menelepon ke Prudential Customer Line? 
Nasabah dapat mengisi form Kenaikan PRUsaver yang tersedia di SFA yang akan diumumkan di 
Agency Update berikutnya.  Tenaga pemasar kemudian dapat mengirimkan ke DMC dengan bukti 
registrasi PHS Non Payment. 

10. Kapan peningkatan PRUsaver akan mulai berlaku? 
Jika konfirmasi persetujuan peningkatan PRUsaver diterima PLA sebelum tanggal efektif peningkatan 
manfaat HS, maka Peningkatan PRUsaver akan berlaku efektif sesuai dengan jatuh tempo premi 
yang tercantum pada surat pemberitahuan yang kami kirimkan. 

Jika konfirmasi presetujuan peningkatan PRUsaver diterima PLA setelah melewati tanggal efektif 
perubahan premi yang tercantum pada surat Pemberitahuan yang dikirimkan, maka peningkatan 
Premi PRUsaver akan berlaku sejak jatuh tempo terdekat setelah konfirmasi persetujuan diterima 
oleh PLA.  

11. Bagaimana cara saya mengetahui total Uang pertanggungan kecelakaan nasabah 
saya? 
Total Uang Pertanggungan manfaat kecelakaan Nasabah Anda dapat dilihat pada SFA dengan cara: 

1. Klik menu  search/Mencari. 

 
 

2. Ketik no. Polis nasabah pada kolom cari berdasarkan No. Referensi/No. Polis. 
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3. Klik No. Polis yang diinginkan. 

 
4. Klik Nama Tertanggung yang ingin dilihat jumlah total manfaat yang telah dimiliki untuk semua 

Polis. 

 
 

5. Total Manfaat cacat total dan tetap karena kecelakaan (AD/ADD) dapat dilihat pada bagian Risk 
Profile Informasi. 

                 

 

12. Apakah One Plan Upgrade&Early Upgrade dapat dilakukan dengan term kurang dari 
10 tahun sebelum akhir masa pertanggungan asuransi tambahan PRUhospital & 
surgical? 
Dapat dilakukan pada SQS Alteration berikutnya. Major Alteration khusus untuk manfaat tambahan 
PRUhospital & surgical dapat dilakukan sekurang-kurangnya 3 tahun sebelum akhir masa 
pertanggungan. Nantikan Agency Update Alteration berikutnya. 
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13. Apakah dengan penambahan Premi PRUsaver akan meningkatkan Nilai Tunai Polis 
Nasabah? 
Kami menyarankan peningkatan Premi untuk mengimbangi kenaikan biaya Asuransi Manfaat 
Kesehatan anda dan memastikan tujuan polis anda tetap tercapai. Penambahan Premi akan 
dialokasikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada produk yang Anda miliki, dan Nilai Tunai 
yang terbentuk (jika ada) bergantung pada Harga Unit yang berlaku. 

14. Apa akibatnya jika nasabah tidak menyetujui saran perubahan premi ini? 
 

Penjelasan pertama (1st Attempt) 

Penambahan Premi dihimbau untuk mengimbangi kenaikan biaya Asuransi Manfaat Kesehatan 
anda. Penambahan Premi akan dialokasikan sesuai dengan ketentuan produk yang berlaku dan Nilai 
Tunai yang terbentuk (jika ada) bergantung pada Harga Unit yang berlaku. 

Jika Nasabah masih membutuhkan penjelasan (2nd Attempt) 

Pastikan agar Nasabah menjaga Kecukupan Nilai Tunai pada Polis dengan cara tetap melakukan 
pembayaran Premi atau melakukan Top Up. 

15. Apakah saya akan mendapatkan komisi atas perubahan ini? 
Komisi akan tenaga pemasar akan diberikan apabila nasabah melakukan kenaikan premi. Ketentuan 
komisi yang akan diberikan sesuai dengan ketentuan produk yang berlaku. 

 
16. Apabila polis nasabah saya lapse setelah Upgrade H&S, apakah akan berdampak 

pada persistensi saya? 
Sesuai dengan perlakuan yang berlaku, apabila polis nasabah sudah berusia lebih dari 2 tahun, 
maka lapsenya polis tidak akan berdampak pada persistensi tenaga pemasar. Namun, tenaga 
pemasar dianjurkan untuk menyarankan nasabah untuk melakukan pemulihan polis apabila polis 
nasabah lapse untuk proteksi nasabah. 

E. Perubahan Biaya Asuransi 

1. Apa perbedaan antara premi dengan biaya asuransi? 
 

Premi vs Biaya Asuransi 
Premi adalah sejumlah uang yang dibayarkan oleh 

Pemegang Polis , atau pihak ketiga yang ditunjuk 
Pemegang Polis, kepada Penanggung berdasarkan 
Polis. 

Biaya asuransi, adalah biaya yang dibebankan 
kepada Pemegang Polis untuk pertanggungan 
Asuransi Dasar dan Asuransi Tambahan (jika 
diadakan) yang diberikan oleh Penanggung*. 

 

2. Mengapa Kenaikan Biaya asuransi berbeda dengan kenaikan Premi saya 
Premi vs Biaya Asuransi 
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Premi adalah sejumlah uang yang dibayarkan oleh 
Pemegang Polis , atau pihak ketiga yang ditunjuk 
Pemegang Polis, kepada Penanggung berdasarkan 
Polis. 

Biaya asuransi, adalah biaya yang dibebankan 
kepada Pemegang Polis untuk pertanggungan 
Asuransi Dasar dan Asuransi Tambahan (jika 
diadakan) yang diberikan oleh Penanggung. 

 
*Biaya Asuransi digunakan untuk membayar Manfaat Asuransi, sementara Premi digunakan untuk Membayar 
Manfaat Asuransi dan untuk keperluan Investasi.  

Pada umumnya kenaikan Biaya Asuransi akan meningkat seiring dengan bertambahnya usia, 
kenaikan premi dimaksudkan untuk mengantisipasi kenaikan biaya tersebut. 

 
F. Mengenai Cuti Premi 

1. Jika saya setuju atas kenaikan premi dan saat ini saya sedang menggunakan fasilitas 
Cuti Premi apakah yang saya harus lakukan? 
Jika Anda setuju atas kenaikan premi ini maka otomatis cuti premi Anda berakhir karena Anda sudah 
mulai melakukan pembayaran premi yang telah di sesuaikan. Anda dapat melakukan konfirmasi 
kepada Kami dengan:  

1. Menghubungi Prudential Customer Line di 1500085 dan tekan  5 (untuk nasabah yang telah 
menerima surat notifikasi), atau 

2. Menandatangani dan mengirimkan kembali formulir terlampir pada surat Peningkatan 
Manfaat Kesehatan kepada Kami. 

Kami menyarankan Anda untuk kembali melanjutkan pembayaran premi secara berkelanjutan. 
Namun apabila Anda masih berada dalam kondisi dan kebutuhan mendesak dimana Anda harus 
sementara menghentikan pembayaran premi, maka Anda dapat menggunakan fasilitas cuti premi 
kembali setelah melakukan pembayaran minimum 1x jatuh tempo premi baru.  

Agar rencana awal perlindungan Polis dan finansial di masa mendatang dapat terwujud, Kami 
sarankan Anda tetap melakukan/melanjutkan pembayaran premi berkala. 

2. Jika saya tidak setuju atas kenaikan premi dan saat ini saya sedang menggunakan 
fasilitas Cuti Premi apakah Yang saya harus lakukan? 
Kami menyarankan Anda untuk meningkatkan dan melanjutkan pembayaran premi Polis Anda agar 
rencana awal perlindungan Polis dan finansial Anda tetap terpenuhi. 

Sangat penting untuk Anda terus memiliki manfaat perlindungan kesehatan yang memadai. Namun 
apabila Anda tidak setuju atas kenaikan premi dan ingin tetap melanjutkan cuti premi, Anda perlu 
memperhatikan dan menjaga kecukupan nilai tunai Polis untuk membayar Biaya Asuransi dan 
Administrasi bulanan Polis Anda.  

Kami sangat menyarankan Anda kembali membayar premi secara berkala dan mencukupi agar 
perlindungan Anda memadai, serta tujuan keuangan jangka panjang Anda terbantu pencapaiannya. 

Untuk meningkatkan Nilai Tunai Polis, Anda dapat melakukan Top up premi tunggal dan/atau 
melanjutkan pembayaran premi kembali sesuai premi saat ini. 
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3. Jika saat ini saya tetap menggunakan fasilitas Cuti Premi apa dampak 
Peningkatan Manfaat Kesehatan ini untuk Polis Saya? 
Peningkatan manfaat kesehatan ini berlaku menyeluruh termasuk bagi nasabah dengan status Polis 
cuti premi. 

Dengan peningkatan manfaat kesehatan ini, Anda perlu selalu menjaga kecukupan Nilai Tunai Polis 
dengan melakukan Top up premi tunggal atau melanjutkan pembayaran premi kembali sesuai premi 
saat ini, karena biaya asuransi [PRUhospital & surgical cover] yang dibebankan setiap bulannya akan 
meningkat dari sebelumnya. 

 
G. Mengenai Pembayaran Klaim 
1. Apabila Saya  mulai dirawat sebelum kenaikan Manfaat Kesehatan, namun selesai 

dirawat setelah peningkatan manfaat, maka manfaat kesehatan mana yang berlaku? 
Manfaat Kesehatan yang berlaku tergantung tanggal mulai perawatan, dalam hal ini Manfaat 
Kesehatan yang lama yang berlaku. 

 

H. Mengenai Pengiriman surat 
1. Apa Yang terjadi apabila Nasabah tidak menerima surat Peningkatan Manfaat 

Kesehatan? 
Surat Peningkatan Manfaat Kesehatan akan dikirimkan secara bertahap. Apabila surat tidak sampai 
di tangan nasabah, Kami akan menghubungi Nasabah melalui SMS dan telepon. Apabila terdapat 
perubahan Alamat surat menyurat, Alamat e-mail, dan Nomor telepon harap menghubungi 1500085 
atau mengisi Formulir Perubahan Minor. 

Tenaga pemasar akan menerima daftar nasabah yang pengirimannya retur. 
Report retur akan kami informasikan selambat-lambatnya 65 hari kalender sejak surat dikirim. 

2. Apa tenaga pemasar akan mendapatkan surat yang dikirimkan ke Nasabah? 
Tenaga pemasar mendapatkan daftar nasabah yang akan dikirimkan surat beserta contoh surat ke 
nasabah. Apabila surat tidak sampai di tangan nasabah, Kami akan menghubungi Nasabah melalui 
SMS dan telepon. Apabila terdapat perubahan Alamat surat menyurat, Alamat e-mail, dan Nomor 
telepon harap menghubungi 1500085 atau mengisi Formulir Perubahan Minor. 

3. Apa Yang terjadi apabila Nasabah tidak menerima surat Peningkatan Manfaat 
Kesehatan dan kemudian polis nasabah lapse? 
Kami sarankan Anda mengajukan Pemulihan Polis dan peningkatan manfaat HS akan berlaku 
setelah Polis Aktif kembali. 
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I. Mengenai Polis yang dijual melalui jalur Bank 

1. Apabila Bank sudah tidak bekerjasama lagi dengan Prudential bagaimana cara 
nasabah menyetujui peningkatan Premi? 
Peningkatan premi dapat dilakukan melalui PAC dengan menghubungi 1500085 dan menekan 
tombol 5 (untuk nasabah yang telah menerima surat notifikasi). 

J. Istilah-istilah  

1. Apa Yang dimaksud dengan Ulang Tahun Manfaat Asuransi Tambahan? 
Ulang tahun manfaat Asuransi Tambahan adalah Tanggal dan Bulan yang sama dengan Tanggal 
berlakunya Manfaat Asuransi Tambahan. 

 

2. Apa itu Endosemen? 
Endosemen adalah dokumen yang diterbitkan oleh Penanggung yang berisikan perubahan atau 
penambahan atas ketentuan Polis dan/atau Ringkasan Polis yang merupakan satu kesatuan dan 
menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Polis. 

3. Apa perbedaan antara Endosemen dan Endorsement? 
Endosemen adalah kata serapan dalam Bahasa Indonesia dari kata Endorsement maka kedua istilah 
tersebut memiliki makna yang sama. Informasi ini berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia.
 

 
 


