
Yuk! Cari tahu apa itu Fasilitas Cashless

Panduan
Fasilitas Cashless
dan Reimbursement
Flexi Hospital 
& Surgical Protection

Panduan Fasilitas Cashless dan Reimbursement Flexi Hospital & Surgical Protection 
(“Panduan”) ini dibuat oleh PT ASURANSI JIWA ASTRA (“ASTRA LIFE”) selaku                    
PENANGGUNG Polis asuransi Flexi Hospital & Surgical Protection sebagai panduan Anda 
dalam menggunakan fasilitas Cashless dan Reimbursement yang disediakan                  
oleh ASTRA LIFE.   

Panduan ini bukan merupakan bagian dari Polis. Dalam hal terdapat perbedaan istilah 
dan/atau pengertian yang mengatur mengenai hal yang sama maupun adanya   
pertentangan ketentuan sebagaimana tercantum di dalam ketentuan Polis dengan 
Panduan ini maka yang berlaku adalah ketentuan Polis. 

Tahu ga? 

Bagaimana cara menggunakan Kartu peserta/e-Card?

MyAstraLife

MyAstraLife

PT Asuransi Jiwa Astra • Finance
5.0

8:30

MyAstraLife 

5.0

8:30

Masuk ke Google Play Store atau
Apple Apps Store kamu

Cari MyAstraLife Klik Install

Pertama Download aplikasi MyAstraLife untuk memakai Fasilitas Cashless
Flexi Hospital & Surgical Protection



Setelah melakukan registrasi akun, kamu 
perlu menghubungkan polis Astra Life 

terlebih dahulu untuk mengakses 
informasi perlindunganmu. 

Silakan klik Hubungkan Polis.

Masukan Nomor Polis dan kamu 
akan melihat nomor handphone 
yang terdaftar di polis pada layar. 

1 2 3 4

Masukan kode OTP yang dikirimkan 
ke nomor handphone yang terdaftar 
di polis dan klik Hubungkan Polis.

Lalu, isi Hubungan pemilik polis 
yang baru kamu hubungkan 

dengan kamu, lalu klik Simpan.

Klik Daftar Sekarang
Lalu isi data diri kamu secara lengkap 
dan benar ya, perlu diingat password 

wajib terdiri dari min. 8 karakter 
dengan kombinasi huruf kapital, 

huruf kecil, dan angka.

Lalu masukkan Kode OTP yang 
telah dikirimkan melalui SMS

Selamat! kamu sudah berhasil 
melakukan registrasi!

• •

Masuk ke dalam menu e-card
melalui Quick Access

Lalu pilih kategori Pribadi dan 
klik e-card kamu untuk 

menggunakan Fasilitas Cashless 
Flexi Hospital & Surgical Protection 

Setelah layar e-card keluar pastikan 
petugas Rumah Sakit melihat 

screen e-card ini karena layar ini 
tidak dapat di screenshot

•

Jangan lupa untuk mendaftar akun MyAstraLife mu, dengan mengikuti cara berikut:

dan untuk memakai Fasilitas Cashless Flexi Hospital & Surgical Protection kamu harus 
menghubungkan polis terlebih dahulu, berikut caranya:

setelah berhasil terhubung, kamu langsung bisa memakai Fasilitas Cashless 
Flexi Hospital & Surgical Protection kamu:

•

•

• •



Begini alur prosedur Cashless dan Reimbursement

Cedera atau sakit 
dan harus RAWAT INAP2

Menjalani RAWAT
INAP dan mendapatkan
pelayanan CASHLESS

Dinyatakan sudah
boleh keluar oleh

RUMAH SAKIT REKANAN

Membayarkan
EKSES KLAIM (Jika ada)

Keluar dari RUMAH
SAKIT REKANAN

Menghubungi
TPA

Menunjukkan 
KARTU PESERTA10 dan 

kartu identitas ke petugas 
pendaftaran RAWAT INAP 

di RUMAH SAKIT REKANAN 
dan mengisi Form RS dan 
asuransi dan memberikan 
deposit sesuai ketentuan 
RUMAH SAKIT REKANAN 

(Jika ada)

Menerima SJRI6 dari
TPA perawatan yang akan 
diterima TERTANGGUNG 
sesuai ketentuan Polis

Menghitunng biaya 
perawatan dan menagihkan 

EKSES KLAIM7 (Jika ada)

RUMAH SAKIT REKANANTERTANGGUNG

ALUR PROSEDUR REIMBURSEMENT8

(Perawatan di RUMAH SAKIT REKANAN atau bukan RUMAH SAKIT REKANAN)

RUMAH SAKITTERTANGGUNG

Cedera atau 
sakit dan harus

menjalani perawatan

Menjalani perawatan Menghitung biaya
perawatan

Membayar biaya
perawatan ke RUMAH
SAKIT dengan biaya

pribadi

Menunjukkan 
kartu identitas ke 

petugas pendaftaran 
perawatan di RUMAH 
SAKIT serta mengisi 

form yang diperlukan

Mengajukan klaim
biaya perawatan 

dengan menyertakan
dokumen-dokumen

klaim maksimal 30 hari
sejak selesai

menjalani perawatan

ALUR PROSEDUR CASHLESS3

(Perawatan di RUMAH SAKIT REKANAN4)

Catatan untuk mohon dapat dibaca dan dipahami dengan baik: 
Apabila Tertanggung menjalani perawatan, dimana pada kurun waktu tersebut,  ASTRA 
LIFE menganalisa/menghitung kembali antara biaya perawatan yang timbul dengan 
MANFAAT ASURANSI yang dimiliki oleh Tertanggung/Pemegang Polis berdasarkan 
dokumen klaim yang diterima oleh ASTRA LIFE, jika diketahui bahwa terdapat EKSES 
KLAIM susulan yang belum tertagihkan pada saat keluar dari Rumah Sakit, maka EKSES 
KLAIM susulan tersebut merupakan kewajiban yang harus ditanggung dan dibayarkan 
oleh Pemegang Polis/Tertanggung kepada ASTRA LIFE selambat-lambatnya 30 (tiga 
puluh) hari sejak pemberitahuan tertulis dari ASTRA LIFE.

Rp

Rp



Pengajuan pembayaran MANFAAT ASURANSI1 dengan sistem REIMBURSEMENT, wajib 
disampaikan dengan melengkapi dokumen - dokumen sebagai berikut selambat-lam-
batnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal Tertanggung selesai menjalani perawatan:

1)

2)
3)

4)
5)

Asli formulir klaim Rawat Inap yang telah diisi dengan jujur, benar dan lengkap dan 
telah di tandatangani oleh Pemegang Polis;
Asli Surat Keterangan Dokter klaim Rawat Inap (Bagian 2 formulir klaim);
Fotokopi identitas Pemegang Polis,  Tertanggung dan/atau Penerima Manfaat yang 
masih berlaku;
Asli tagihan dan kuitansi berikut perincian biaya lengkap dari Rumah Sakit; 
Fotokopi semua hasil pemeriksaan medis (termasuk namun tidak terbatas pada hasil               
laboratorium, radiologi);

6)
7)

8)

Asli perincian Obat-obatan dari Rumah Sakit;
Fotokopi halaman depan tabungan yang mencantumkan nomor rekening Pemegang 
Polis; dan 
Dokumen-dokumen lainnya sehubungan dengan pengajuan klaim (jika dibutuhkan 
oleh ASTRA LIFE).

a.

1.

2.

Santunan Tunai Harian (BPJS Kesehatan):

b. Koordinasi manfaat: 

Asli formulir klaim rawat inap yang telah diisi dengan jujur, benar dan lengkap dan 
telah di tandatangani oleh Pemegang Polis; dan

i.
ii.
iii.

Penjaminan Perawatan tersebut adalah oleh BPJS Kesehatan;
Diagnosis yang diderita saat Perawatan; dan
Lamanya Rawat Inap yang dilakukan oleh Tertanggung.

Asli surat keterangan pembayaran dari BPJS Kesehatan yang menyatakan ketentuan 
sebagai berikut:

1.

2.

Salinan dokumen klaim lengkap yang telah dilegalisir oleh perusahaan asuransi lain 
atau penanggung lain tersebut; dan
Asli surat keterangan pembayaran dari perusahaan asuransi lain atau penanggung 
lain tersebut.

Khusus untuk klaim Santunan Tunai Harian (BPJS Kesehatan) atau koordinasi 
manfaat harus menambahkan dokumen-dokumen berikut: 

Jika setelah 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal Tertanggung selesai menjalani 
perawatan, dokumen klaim belum lengkap dan benar, maka ASTRA LIFE berhak untuk 
menolak klaim tersebut.



1.

2.

MANFAAT ASURANSI
Manfaat Asuransi Flexi Hospital & Surgical Protection sebagaimana tercantum pada ketentuan 
Polis.

RAWAT INAP 
Perawatan Penyakit atau Cedera Diperlukan Secara Medis di RUMAH SAKIT, yang                            
direkomendasikan oleh Dokter dan membutuhkan perawatan sekurang-kurangnya 1 (satu) x 12 
(dua belas) jam sehingga menimbulkan biaya kamar perawatan.

Catatan Kaki:

3.

4.

5.

6.

CASHLESS
Fasilitas yang diberikan oleh ASTRA LIFE dimana Tertanggung dapat menjalani RAWAT INAP tanpa 
harus melakukan pembayaran terlebih dahulu atas biaya RAWAT INAP yang terjadi (sesuai dengan 
manfaat yang dimiliki Tertanggung sebagaimana tercantum dalam Polis) dengan menunjukkan 
KARTU PESERTA kepada RUMAH SAKIT REKANAN.

RUMAH SAKIT REKANAN
Rumah Sakit di Indonesia yang memiliki kerjasama dengan ASTRA LIFE dan/atau TPA dimana 
Tertanggung akan mendapatkan jasa pelayanan kesehatan tanpa harus melakukan pembayaran 
secara penuh sesuai dengan biaya yang terjadi akibat pelayanan kesehatan tersebut. Daftar 
RUMAH SAKIT REKANAN dapat dilihat di: www.astralife.co.id

TPA (Third Party Administrator) 
Pihak ketiga yang diberi kuasa dan ditunjuk oleh ASTRA LIFE dalam menyediakan fasilitas 
CASHLESS, yaitu PT AA International Indonesia.

SURAT JAMINAN RAWAT INAP (SJRI) 
Surat penjaminan RAWAT INAP yang diterbitkan TPA.

7. EKSES KLAIM
Semua biaya yang terjadi sehubungan dengan penggunaan fasilitas CASHLESS, termasuk namun 
tidak terbatas pada:
a.

b.

c.

Biaya yang ditagihkan melebihi batas maksimum dari ketentuan DAFTAR MANFAAT ASURANSI9 
bagi Tertanggung;
Biaya yang timbul atas pengajuan klaim yang tidak dibayarkan berdasarkan pengecualian 
sebagaimana diatur dalam Ketentuan Polis Flexi Hospital & Surgical Protection; atau
Biaya atas perawatan dan/atau pengobatan yang tidak Diperlukan Secara Medis. 



1.

2.

Dimana:
MA   = Manfaat Asuransi yang dibayarkan oleh ASTRA LIFE
X      = Biaya Kamar & Akomodasi sebagaimana ditentukan pada Ketentuan Polis
Y      = Biaya kamar perawatan per hari yang ditagihkan kepada Tertanggung
Z      = Total Biaya Yang Wajar dan Lazim yang ditagihkan oleh RUMAH SAKIT selama                          
sda      Tertanggung menjalani RAWAT INAP

MA = x Z
X
Y

Ketentuan pembayaran MANFAAT ASURANSI secara proporsional
Apabila Tertanggung menjalani RAWAT INAP di kamar perawatan yang lebih tinggi dari manfaat 
kamar dan akomodasi sesuai plan yang dipilih, maka ASTRA LIFE akan membayarkan biaya 
terkait RAWAT INAP Tertanggung yang ditagihkan oleh RUMAH SAKIT secara proporsional 
dengan perhitungan sebagai berikut:

2.

1. Apabila klaim telah ditolak oleh ASTRA LIFE dan kemudian ada perbaikan/ralat/penarikan informasi 
terhadap diagnosis dan/atau keterangan lainnya yang sudah diinformasikan secara tertulis oleh 
Dokter yang merawat Tertanggung kepada ASTRA LIFE, maka perbaikan/ralat/penarikan informasi 
terhadap diagnosis dan/atau keterangan lainnya tersebut dinyatakan tidak berlaku dan Astra Life 
tidak mempunyai kewajiban dalam bentuk apapun untuk membayar MANFAAT ASURANSI.

Catatan Penting:

8.

9.

10.

REIMBURSEMENT
Fasilitas yang diberikan oleh ASTRA LIFE dengan memberikan penggantian atas pembayaran yang 
dilakukan terlebih dahulu oleh Tertanggung atas sejumlah biaya sesuai DAFTAR MANFAAT 
ASURANSI yang dimiliki karena terjadinya suatu perawatan atau pelayanan medis bagi                  
Tertanggung akibat Penyakit atau Cedera di RUMAH SAKIT dan/atau RUMAH SAKIT REKANAN, 
dimana jumlah penggantian yang dibayarkan kepada Pemegang Polis dan/atau Tertanggung tidak 
melebihi batas maksimum sebagaimana tercantum dalam DAFTAR MANFAAT ASURANSI. 

DAFTAR MANFAAT ASURANSI 
Daftar Manfaat Asuransi sesuai plan yang tercantum dalam Polis.

KARTU PESERTA
Kartu yang diterbitkan oleh ASTRA LIFE sebagai tanda bukti kepesertaan Tertanggung yang dapat 
dibuat dalam bentuk digital atau elektronik (“Kartu Peserta Elektronik/e-Card”), dan dapat diakses 
oleh Pemegang Polis melalui sistem informasi elektronik yang disediakan oleh ASTRA LIFE. Untuk 
menghindari adanya keraguan di kemudian hari maka setiap referensi atas kartu peserta juga 
termasuk referensi atas Kartu Peserta Elektronik/e-Card.



x  Rp10.000.000,00  =   Rp6.000.000,00
Rp600.000,00
Rp1.000.000,00

Ilustrasi perhitungan MANFAAT ASURANSI secara proporsional:
Bapak Wahyu adalah Tertanggung pada Polis Flexi Hospital & Surgical Protection dengan Plan B 
dimana manfaat kamar dan akomodasi yang ditanggung ASTRA LIFE adalah Rp600.000,00/hari. 
Namun pada saat di RAWAT INAP, Bapak Wahyu memilih kamar perawatan seharga 
Rp1.000.000,00/hari dan total Biaya Yang Wajar dan Lazim yang ditagihkan oleh RUMAH SAKIT selama 
Bapak Wahyu menjalani RAWAT INAP adalah Rp10.000.000,00.

Berdasarkan kondisi tersebut, maka MANFAAT ASURANSI yang dibayarkan oleh ASTRA LIFE adalah:

3. Setiap pembayaran MANFAAT ASURANSI ini harus dilakukan sesuai dengan mata uang Polis          
yaitu Rupiah. 

1.

2.

Cek Flexi Hospital & Surgical Protection sekarang di

PT AA International 

Tifa Building

Lantai 10, Ruang 1003, Jl. Kuningan Barat 1 No.26 

Mampang Prapatan DKI Jakarta 12710 Response Center (Senin-Minggu, 24 jam)

Phone: +6221 2927 9600

Fax: +6221 527 5523, 527 5524

Web: www.aa-international.co.id

Untuk informasi mengenai manfaat asuransi dan klaim secara Cashless, silakan menghubungi:


