Manfaat Global Medical Plan:

Generali Indonesia

Secara keseluruhan paket memiliki perlindungan

PT Asuransi Jiwa Generali Indonesia merupakan bagian dari Generali Group yang
beroperasi di Indonesia sejak tahun 2009. Generali Indonesia mengembangkan bisnis
melalui jalur multi distribusi yaitu asuransi kesehatan grup, Keagenan dan Bancassurance
yang tersebar pada lebih dari 40 kota di Indonesia.

sebagai berikut
+ Wilayah pertanggungan seluruh dunia
+ Perawatan rawat inap kamar dengan 1 tempat tidur
+ Manfaat rawat jalan darurat karena kecelakaan
+ Manfaat bedah sesuai tagihan

Tersedia dalam tiga pilihan paket:
Selain dari manfaat di atas masing-masing paket
memiliki keunggulan manfaat:

GMP

35

GMP

25

GMP

10

Generali Indonesia mencatat perolehan premi melebihi Rp 2 triliun pada tahun 2015.
Pada tahun 2011 Generali Indonesia menciptakan fitur Auto Risks Management System
(ARMS) yang bekerja secara otomatis sebagai perisai pengaman dana yang
diinvestasikan pada produk Unit link sehingga perlindungan finansial terjaga pada jangka
panjang. Berkat kinerja unit link yang baik, Generali Indonesia mendapatkan predikat
‘SANGAT BAGUS’ pada Infobank Unit Link Awards 2016. PT Asuransi Jiwa Generali
Indonesia merupakan perusahaan asuransi yang terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa
Keuangan.

Generali Group
Generali Group merupakan salah satu penyedia asuransi terbesar di dunia dengan total
pendapatan premi melebihi €74 milyar di tahun 2015. Didukung oleh 76.000 karyawan
yang tersebar di lebih dari 60 negara, Generali Group adalah salah satu pemimpin pasar
di Eropa Barat dan semakin pesat menempati posisi penting pada pasar Eropa Timur
dan Asia. Pada tahun 2015, Generali adalah satu-satunya perusahaan asuransi yang
terpilih sebagai salah satu dari 50 perusahaan tercerdas di dunia, menurut MIT
Technology Review.

Disclaimer
+ Batas manfaat tahunan Rp 35 Milyar
+ Manfaat tunai rawat inap Rp 2,5 Juta/hari

+ Batas manfaat tahunan Rp 25 Milyar
+ Manfaat tunai rawat inap Rp 1,5 Juta/hari

+ Batas manfaat tahunan Rp 10 Milyar
+ Manfaat tunai rawat inap Rp 750 Ribu/hari

"Global Medical-Plan" adalah manfaat asuransi tambahan (rider) untuk produk asuransi
unit-link "iPLAN", yang diterbitkan oleh PT Asuransi Jiwa Generali Indonesia. Anda wajib
membaca dan memahami dokumen pemasaran dan atau polis asuransi sebelum
memutuskan untuk membeli polis asuransi. Pembelian asuransi jiwa merupakan
komitmen jangka panjang. Pengakhiran lebih awal dari polis asuransi dapat dikenakan
biaya yang besar dan nilai tunai polis asuransi dapat berkurang dari jumlah premi yang
dibayarkan. PT Asuransi Jiwa Generali Indonesia tidak dapat dimintai pertanggung
jawaban atas setiap kerugian, baik langsung maupun tidak langsung yang timbul atau
dialami oleh Anda yang diakibatkan oleh kelalaian atau kesalahan Anda dalam
menafsirkan dan memahami polis asuransi dan atau dokumen pemasaran dari produk
asuransi PT Asuransi Jiwa Generali Indonesia. Jika terdapat kesalahan informasi
mengenai asuransi dalam polis asuransi yang diakibatkan oleh kelalaian atau
kesengajaan Anda, maka PT Asuransi Jiwa Generali Indonesia tidak dapat dimintai
pertanggung jawaban atas kehilangan pendapatan yang dialami Anda atau setiap gagal
klaim maupun penolakan klaim yang dilakukan oleh PT Asuransi Jiwa Generali Indonesia
terhadap Anda. Anda harus meminta pendapat penasihat profesional bila ada keraguan.
Investasi di instrumen pasar modal bergantung pada risiko pasar. Kinerja dana investasi
ini tidak dijamin, harga unit dan pendapatan dari investasi ini dapat bertambah atau
berkurang. Kinerja dana investasi di masa lalu bukan merupakan indikasi kinerja di masa
yang akan datang. Brosur ini hanya merupakan ilustrasi umum dari produk yang
ditawarkan dan bukan merupakan kontrak asuransi. Keterangan lebih jelas mengenai
pertanggungan ini dapat dilihat didalam Polis atau Ringkasan Produk.

Kontak Agen Generali

generali.co.id

Untuk Informasi lebih lanjut, saran maupun keluhan silahkan menghubungi layanan
Care Generali 15000 37 atau email care@generali.co.id

Catatan: Tabel ini hanya memuat rangkuman dari perlindungan Global
Medical Plan. Untuk informasi lebih lengkap mohon mengacu ke
Ringkasan Produk atau tanyakan pada perwakilan Generali Indonesia
yang biasa menghubungi Anda.

PT. Asuransi Jiwa Generali Indonesia
Generali Tower, Lantai 7
Gran Rubina Business Park
Kawasan Rasuna Epicentrum
Jl. H.R. Rasuna Said Kavling C-22
Jakarta 12940

OJK (OTORITAS JASA
KEUANGAN)
GLOBAL MEDICAL-PLAN

Perlindungan Medis
Komprehensif
di Seluruh Dunia

Perlindungan perawatan
kesehatan Anda sampai
dengan Rp 35 Milyar
di seluruh dunia.
Dengan perlindungan Global Medical Plan dari
Generali Indonesia.

generali.co.id

Berobat di luar negeri, mahal?
Banyak yang mempercayakan perawatan kesehatan
di luar negeri dengan alasan memiliki standar yang
lebih baik dibandingkan di dalam negeri. Namun, harga
perawatan kesehatan di luar negeri tidaklah murah.

Global Medical-Plan
Generali Indonesia menghadirkan Global
Medical-Plan, yang merupakan manfaat perlindungan
kesehatan komprehensif terhadap biaya perawatan
kesehatan sehingga Anda dapat memilih untuk berobat
di ribuan rumah sakit di seluruh dunia, termasuk
Amerika Serikat.

Keunggulan GLOBAL MEDICAL-PLAN
Perlindungan Medis
di Seluruh Dunia

Pembayaran
Sesuai Tagihan

Perawatan kesehatan di lebih dari
10.000 jaringan rumah sakit terkemuka
di seluruh dunia

Pembayaran sesuai tagihan mengikuti
paket pilihan Anda

Pembayaran
Tanpa Uang Tunai

Perlindungan
Hingga Usia 85 tahun

Pembayaran cashless dengan kartu
keanggotaan di 98 rumah sakit di dunia
yang termasuk dalam jaringan Generali

Perlindungan kesehatan menyuluruh
hingga usia 85 tahun

Worldwide Medical
Second Opinion Facility

Layanan Bantuan
Darurat di Luar Negeri

Memberikan informasi dokter terbaik
untuk menangani penyakit yang di derita
oleh nasabah

Bantuan darurat 24 jam jika terjadi
kecelakaan di luar negeri di mana pun
di seluruh dunia

