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FORMULIR KLAIM RAWAT INAP DAN RAWAT BEDAH
Petunjuk Pengajuan Klaim

1.

Formulir ini harus dilengkapi dan hanya berlaku untuk ('l ) SATU orang pasien dan harus diisi dengan lengkap dan ditandatangani
oleh peserta atau orang tua jika pasien adalah anak-anak.

2.

Formulir ini harus diisi dengan lengkap, benar dan jelas.
,i

3.

Klaim baru dapat diteliti dan diproses lebih lanjut hanya bila semua dokumen pendukung pengajuan klaim telah diisi, dilengkapi
dan dilampirkan. Dokumen pendukung pengajuan klaim meliputi : Surat Jaminan; Formulir Klaim; KwitansiAsli beserta perinciannya

dimana terdapat nama pasien, tanggal perawatan dan biaya perawatan; copy resep obat-obatan; hasil pemeriksaan penunjang
diagnostik dan Histopatology

Diisi oleh peserta asuransi atau orangtua pasien bila pasien adalah anak.
DATA PASIEN

DATAKARYAWAN
Nama Perusahaan

Nama

Nomor Polis

Nomor Peserta

Nama

Tanggal Lahir

Nomor Peserta

Jenis Kelamin

Alamat / No Telp

Hubungan

n

E

Sendiri

Diri
lstri / Suami

!

Anak

Jika ada polis asuransi lain yang menutup asuransi atas perawatan ini, harap berikan nama Perusahaan Asuransi, alamat, nomor
teleponnya :

Total Jumlah Klaim

PERNYATAAN PEMBERIAN KUASA
Saya menyatakan bahwa saya telah membaca, mengerti dan menjawab pertanyaan tersebut diatas dengan lengkap dan

benar. Dengan ini saya memberi kuasa kepada setiap dokter, rumah sakit, klinik, puskesmas, perusahaan asuransi dan
badan hukum, perorangan atau organisasi lainnya yang mempunyai catatan atau mengetahui keadaan kesehatan saya
untuk memberitahukan kepada PT Asuransi Multi Artha Guna Tbk atau mereka yang diberi kuasa olehnya, segala
keterangan mengenai diri dan kesehatan saya. Copy dari pernyataan ini sama kuat dan sahnya seperti aslinya.

Tempat & Tanggal

:

Tanda tangan, nama jelas karyawan/keluarga karyawan
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Untuk diisi dengan lengkap oleh Dokter yang merawat dan Ookter Bedah

KETERANGAN DOKTER
Saya menerangkan dengan sesungguhnya bahwa saya telah memeriksa penyakii / luka yang diderita pasien tersebut dibawah ini.
Nama Pasien:

Nomor Rekam Medik

Tanggal Mulai Dirawat:

Tanggal Pasien Keluar Perawatan

Keluhan Utama:
Keluhan Tambahan

:

Sudah berapa lama keluhan tersebut dirasakan oleh pasien ?
lndikasi Rawat lnap
Tujuan Perawatan
Observasi

:

:

fl

fl

Diagnostik

I

Terapi

Pemeriksaan Fisik:
Diagnosa

Terapi

Kode ICD X

:

:

:

Apakah pasien pernah mendapatkan pdrawatan sebelumnya untuk keadaan / penyakit ini ? Mohon dijelaskan.

Bila pasien Rujukan, Nama dokter dan lnstansi kesehatan yang merujuk adalah

Tindakan atau Operasi selama perawatan
Alasan memilih Jenls Tindakan diatas

:

:

Apakah penyakit / kondisi diatas disebabkan atau berhubungan dengan
Kelainan Bawaan
Kesuburan
Mental disorder
Gangguan Hormonal

f]
!
!

I
!

Kehamilan Tanggal HPHT:

Jika Ya harap jelaskan

:

I
I

Kecelakaan

Kosmetik atau Estetika

:

Bila penyakit dikarenakan kecelakaan (KLL / kecelakaan kerja), mohon dicantumkan
Tanggal kecelakaan

Penvebab kecelakaan
Prognosis

:

:

:

:

Pasien pulang dalam keadaan
Sembuh

!

:

I

Meninggal

f,

Lainnya:

Saya menyatakan bahwa sdluruh informasi diatas adalah benar menurut pengetahuan dan keyakinan saya,
Tempat & Tanggal

:

:

:

