KLAUSULA JAMINAN SISWAKOE
Klausula ini melekat pada dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari :
Polis Nomor
Nama Tertanggung

:
:

Dengan ini disetujui dan dinyatakan :
Bahwa menyimpang dari kondisi polis ini, atas dasar pembayaran premi paket, Penanggung
menyetujui memperluas pertanggungan ini sebagaimana diatur dalam Klausula ini;
1.

PERLUASAN JAMINAN
Pertanggungan ini diperluas terhadap :
1.1.

Jaminan Rawat Inap
Jaminan Penggantian biaya perawatan di Rumah Sakit yang dialami oleh orang yang
dipertanggungkan yang dihitung perhari sesuai dengan nilai ganti rugi perhari berdasarkan
ketentuan paket, yang berlaku dimulai pada hari ke-8 untuk perlindungan terhadap resiko
sakit dan langsung dijamin pada hari ke-1 untuk perlindungan akibat kecelakaan dengan
jumlah hari maksimum sebanyak 14 hari masa perawatan dalam satu tahun masa
pertanggungan.
Penggantian biaya perawatan tidak didasarkan kepada besar kecilnya biaya perawatan per
harinya namun akan langsung dikalkulasikan dari lama hari perawatan (sesuai ketentuan)
dengan maksimum nilai penggantian berdasarkan paket yang diambil oleh tertanggung.

1.2.

Santunan Biaya Pemakaman
Jaminan santunan biaya pemakaman yang diberikan kepada orang yang dipertanggungkan yang mengalami kerugian berupa me ninggal dunia yang disebabkan oleh
kecelakaan.

dengan syarat risiko-risiko tersebut tidak berkembang dalam rangkaian kejadian yang tidak
terputus menjadi satu atau lebih dari risiko-risiko yang dikecualikan.
2.

RISIKO YANG DIKECUALIKAN
Perluasan pertanggungan ini mengecualikan segala kerugian karena kecelakaan atau suatu
penyakit, yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh atau sebagai akibat dari :
2.1. Usia kurang dari 3 (tiga) Tahun (Khusus PG/TK).
2.2. AIDS ( Acquired Immune Deficiency Syndrome ), ARC ( AIDS Related Complex ) dan
segala akibatnya.
2.3. Perawatan atau pengobatan yang tidak dibutuhkan secara medis
2.4. Kelainan bawaan baik yang diketahui/tidak diketahui, antara lain :
a) Segala jenis tumor (kecuali lipoma, kista ateroma)
b) Hernia (kecuali HNP)
c) Kerusakan lambung dan usus 12 jari kronis (tukak lambung)
d) Penyakit rongga hidung yang memerlukan pembedahan
e) Endometriosis (penebalan lapisan selaput rahim)
f) Batu dalam saluran kencing/saluran kemih
g) Hypertensi (darah tinggi) dan semua komplikasinya.
h) Jantung dan pembuluh darah dan semua komplikasinya
i) Hiperlipidemia
j) Asthma kronis
k) Diabetes melitus/kencing manis dan segala komplikasinya
l) Tuberkulosis
m) Gagal ginjal
2.5. DHF (Khusus PG/TK).
2.6. Febris (Khusus PG/TK).

2.7. Dengue Fever (Khusus PG/TK).
2.8. Malaria (Khusus PG/TK).
2.9. DBD (Demam Berdarah) (Khusus PG/TK).
2.10.
DADS (Diare Akut Dehidrasi Sedang) (Khusus PG/TK).
2.11.
GE (Gastro Entritis + Dehidrasi/ Diare dengan dehidrasi) (Khusus PG/TK).
2.12.
GEA (Gastroentritis akut/ Diare Akut) (Khusus PG/TK).
2.13.
Kejang Demam (Khusus PG/TK).
2.14.
Typus Abdominalis (Khusus PG/TK).
2.15.
Demam Typoid (Khusus PG/TK).
2.16.
Dispepsia (Khusus PG/TK).
2.17. Bedah kosmetik, perawatan kosmetik (Jerawat, keloid dengan tujuan kosmetis), Kacamata
dan Refraksi.
2.18. Perawatan dan pengobatan gigi, kecuali yang dinyatakan perlu karena cedera akibat
Kecelakaan pada gigi alamiah dan sehat yang terjadi pada Periode Asuransi.
2.19. Cedera atau penyakit yang timbul sebagai akibat dari pemakaian Alkohol yang berlebihan,
Narkotik dan obat-obat bius atau sejenisnya.
2.20. Radiasi Ionisasi atau kontaminasi oleh radioaktif dari setiap bahan bakar nuklir atau limbah
nuklir dari proses fissinuklir atau dari setiap bahan-bahan senjata nuklir.
2.21. Kehamilan, kelahiran Bayi (termasuk pembedahan saat melahirkan), Keguguran, Aborsi,
perawatan sebelum dan sesudah kelahiran, gangguan yang timbul sebagai akibat dari
tindakan KB, metode-metode kontrasepsi secara mekanis, pembedahan atau kimiawi,
perawatan-perawatan yang berhubungan dengan kemandulan atau perawatan yang
berhubungan dengan gangguan menstruasi.
2.22. Biaya pemberi jasa medis yang dikenakan oleh keluarga dekat tertanggung atau oleh
seseorang yang secara normal tinggal dalam rumah tangga tertanggung.
2.23. Psikotis, kelainan mental atau syaraf ( termasuk setiap neurosis dan manifestasi fisiologis
atau psikosomatisnya ).
2.24. Pemeriksaan fisik secara berkala, Check-Up kesehatan atau test-test yang tidak
berhubungan dengan pengobatan atau diagnosa dari suatu penyakit atau setiap pengobatan
yang tidak perlu secara medis serta setiap pengobatan Preventif (segala bentuk Immunisasi,
vitamin), obat-obatan atau pemeriksaan Preventif oleh seorang dokter, dan perawatanperawatan yang secara khusus diperuntukkan bagi penurunan Berat Badan.
2.25. Kondisi-kondisi yang berhubungan dengan penyakit-penyakit yang ditularkan melalui
hubungan sex / penyakit kelamin dan segala akibat yang ditimbulkannya.
2.26. Bunuh diri, usaha bunuh diri atau cedera yang diakibatkan oleh kesengajaan diri sendiri.
2.27. Perang atau segala tindakan peperangan, yang dinyatakan atau tidak, kegiatan-kegiatan
melawan hukum atau terorisme, dinas aktif dalam Angkatan Bersenjata manapun,
partisipasi langsung dalam demonstrasi, huru hara, pemberontakkan atau keributan sipil.
2.28. Penyakit – penyakit yang telah ada sebelumnya yang berarti suatu penyakit yang sudah ada
sebelum tertanggung secara terus menerus dijamin dibawah polis ini dimana tertanggung :
a. Menerima perawatan untuk kondisi tersebut dalam masa 2 (dua) tahun sebelum tanggal
proposal
b. Menunjukkan tanda-tanda atau gejala –gejala dari kondisi tersebut pada saat atau
sebelum tanggal proposal untuk asuransi atas nama tertanggung secara sadar atau
sewajarnya telah menyadarinya
.... Segala jenis tumor (kecuali lipoma, dan ateroma)
.... Hemmorhoid/ ambeian,wasir
.... Hernia (kecuali hernia nucleus pulposus)
.... Katarak
.... Kerusakan lambung (tukak lambung) atau usus dua belas jari kronis
.... Penyakit rongga hidung yang memerlukan pembedahan
.... Endometriosis (penebalan lapisan selaput rahim)
.... Batu dalam saluran kencing/saluran kemih/batu ginjal
.... Batu dalam saluran empedu/saluran billiary
.... Cholecysitis (radang kandung empedu)
.... Hypertensi (darah tinggi) dan semua komplikasinya (antara lain stroke)
.... Jantung, pembuluh darah dan semua komplikasinya
.... Hypercholesterol dan segala komplikasinya
.... Struma (pembesaran kelenjar gondok)

.... Ashtma kronis
.... Diabetes mellitus/kencing manis
.... Tuberkulosis
.... Gout (rheumatoid, Jicht) dan encok
.... Gagal Ginjal
3.

POTONGAN TERHADAP PREMI
Bila dalam masa pertanggungan berjalan orang yang dipertanggungkan tercatat tidak pernah
mengajukan tuntutan ganti rugi terhadap kerugian terhadap dirinya baik karena kecelakaan
maupun dikarenakan oleh suatu penyakit, maka atas orang yang dipertanggungkan tersebut pada
masa perpanjangan pertanggungan satu tahun berikutnya diberikan potongan premi atas premi
pertanggungan perpanjangan sebesar 10%, yang besarnya dihitung dari nilai premi
pertanggungan tahun sebelumnya.

4.

PEMBATALAN KLAUSULA
Klausula ini dapat dibatalkan setiap saat oleh Penanggung dengan pemberitahuan secara tertulis
melalui Surat Tercatat, Facsimile, Telex atau Telegram kepada Tertanggung di alamat terakhir
yang diketahui.
Penanggung bebas dari segala kewajiban berdasarkan klausula ini, 3 (tiga) kali 24 (dua puluh
empat) jam terhitung sejak tanggal pengiriman pemberitahuan tertulis tersebut, pukul 12.00 siang
waktu setempat dimana orang yang dipertanggungkan berada.

PROSEDUR PENGAJUAN KLAIM
Hal – hal yang harus diperhatikan jika Tertanggung mengalami suatu risiko, yaitu :
1. Segera melaporkan kepada Penanggung selambat-lambatnya dalam waktu 3 x 24 jam
kerja setelah keluar dari RS / KLINIK atau kejadian meninggal dunia
2. Mengisi formulir klaim PA atau ASKES biasa (tergantung klaim yang terjadi) yang
ditandatangani oleh Kepala Sekolah (untuk klaim dibawah Rp. 100.000,-) dan oleh
Dokter yang merawat (untuk klaim diatas Rp. 100.000,-).
3. Melampirkan dokumen pendukung yaitu :
 Untuk Perawatan di Rumah Sakit / Puskesmas / Balai Pengobatan berupa: kwitansi
/ rincian pengobatan ( asli atau copy yang dilegalisir RS / Balai Pengobatan /
Puskesmas ).
 Untuk Perawatan dibawah Rp. 100.000,- copy dapat dilegalisir oleh Kepala Sekolah
yang bersangkutan.
 Untuk Meninggal dunia berupa: Surat keterangan kelurahan atau kepolisian atau
dokter/Rumah Sakit.
4. Batas pengajuan berkas klaim maksimum adalah 30 hari dari tanggal kejadian /
kerugian.
Syarat dan ketentuan lainnya dalam Polis ini tetap berlaku dan tidak mengalami perubahan.

