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Asuransi Kesehatan Internasional yang berbeda 

Globalis menawarkan empat paket yang cakupan manfaatnya bertingkat. Cakupan manfaat/Pertanggungan 
anda dapat mencakup kebutuhan esensial saja (rawat inap dan layanan bantuan darurat) atau sampai dengan 
Plan Pertanggungan kami yang paling komprehensif yang mencakup biaya rawat jalan, kesehatan, gigi, 
penglihatan, dan kehamilan. 

Jika anda lelah membayar premi yang sangat tinggi tetapi masih mengharapkan cakupan dan layanan 
berkualitas, coba lihat Globalis.   

Kami bahkan tidak mengharuskan untuk semua anggota memilih manfaat/pertanggungan yang sama. Pilihan 
ada ditangan anda. 

* Globalis adalah polis 12 bulan, dapat diperbarui setiap tahun.  

 BRONZE SILVER GOLD PLATINUM 
Rawat Inap ü  ü  ü  ü  
Repatriasi & Evakuasi 24/7 di Seluruh Dunia ü  ü  ü  ü  
Rawat Jalan GP & Kunjungan Spesialis × ü  ü  ü  
Kesehatan × × ü  ü  
Pelayanan Pencegahan & Pelayanan Gigi Dasar × × ü  ü  
Pelayanan Gigi Kompleks & Mayor × × ü  ü  
Penglihatan × × × ü  
Melahirkan × × × ü  
Diskon Tahunan Tanpa Klaim × ü  ü  ü  
Diskon Premi Keluarga ü  ü  ü  ü  

GLOBALIS 



 

 

 

Batas Tahunan Keseluruhan adalah total jumlah yang 
diasuransikan dengan paket Globalis per tahun polis. Pilih 
batas yang terendah untuk mendapatkan diskon premi. 

USD 3 juta (SGD 3.9 juta) Standar 
USD 1.5 juta (SGD 1.95 juta) 1% Diskon 
USD 500,000 (SGD 650,000) 4% Diskon 

Geografis Wilayah Pertanggungan menjelaskan 
wilayah di dunia dimana Globalis melindungi anda untuk 
perawatan elektif. Biaya medis bervariasi antar negara, jadi 
jika anda tidak berencana untuk bepergian ke negara-
negara tertentu untuk perawatan elektif, pertimbangkan 
untuk mengurangi wilayah pertanggungan untuk diskon 
premi. Apapun pilihan anda, Globalis akan selalu 
melindungi anda untuk perawatan darurat di seluruh 
dunia saat perjalanan hingga 30 hari berturut-turut. 

Seluruh dunia kecuali USA Standar 
Asia Tenggara termasuk Singapura, 
Australia & Selandia Baru 

5% Diskon 

Southeast Asia kecuali Singapura, 
Australia & Selandia Baru 

25% Diskon 

Penyedia Layanan Kesehatan Biaya-Tinggi adalah fitur 
standar Globalis. Beberapa penyedia layanan kesehatan 
lebih mahal daripada yang lain meskipun memberikan 
tingkat perawatan yang sama, apabila anda mau dengan 
senang hati menghindari hal tersebut, anda berhak untuk 
mendapatkan diskon! Kami hanya memiliki beberapa 
Penyedia di daftar Penyedia Layanan Kesehatan Biaya-
Tinggi, jadi ini adalah pilihan yang patut dilihat. 

Pilihan ini hanya tersedia bagi yang tinggal di Singapura, 
Indonesia, Hong Kong, Makau, dan Cina. 

Akses Penuh ke Penyedia Biaya-Tinggi Standar 
Akses dengan 15% koasuransi 7.5% Diskon 
Tanpa Akses 20% Diskon 

Deduktibel adalah jumlah tetap dari manfaat rawat inap 
yang anda setujui untuk tidak dibayarkan dalam satu 
tahun polis. Jika anda yakin anda tidak membutuhkan 
perawatan rumah sakit, pertimbangkan mengambil 
Deduktibel dan mendapatkan diskon yang menarik. 

 Paket Bronze 
Tanpa Deduktibel Standar 
USD 1,000 (SGD 1,300) 20% Diskon 
USD 2,500 (SGD 3,250) 40% Diskon 
USD 5,000 (SGD 6,500) 55% Diskon 
USD 10,000 (SGD 13,000) 70% Diskon 

 Paket Silver, Gold, & Platinum 
Tanpa Deduktibel Standar 
USD 1,000 (SGD 1,300) 10% Diskon 
USD 2,500 (SGD 3,250) 20% Diskon 

 

Jenis Kamar - anda berhak mendapatkan kamar single 
standar saat di rumah sakit, tetapi jika anda ingin 
menggunakan kamar semi-pribadi ("2 tempat tidur"), 
kami bisa memberikan diskon. 

Kamar Single Standar Standar 
Kamar Semi-Pribadi 7.5% Diskon 

Batas Tahunan Rawat Jalan mengacu pada batas 
maksimal manfaat yang dibayarkan pada anda untuk 
Rawat Jalan setiap tahun polis. Jika anda ingin 
mengurangi batasnya, kita bisa memberikan diskon.  

Sampai dengan Batas Tahunan 
Keseluruhan 

Standar 

USD 15,000 (SGD 19,500) 2.5% Diskon 
USD 7500 (SGD 9,750) 5% Diskon 

Pilihan ini tidak tersedia pada paket Bronze. 

Layanan Cashless Rawat Jalan tersedia di penyedia 
layanan kesehatan tertentu di seluruh dunia. Kami 
dengan senang hati akan memberikan diskon jika anda 
tidak keberatan membayar dulu dan mengirim klaim 
pada kami untuk penggantian nanti.  

Cashless Rawat Jalan Standar 
Tanpa Cashless Rawat Jalan 5% Diskon 

Pilihan ini tidak tersedia pada paket Bronze. 

Koasuransi adalah prosentase dari setiap klaim Rawat 
Jalan, Kesehatan, Gigi, dan Penglihatan yang memenuhi 
syarat yang menjadi tanggungan anda. Globalis 
menyediakan pengembalian penuh sebagai standar, tapi 
anda bisa mengubahnya untuk mendapat diskon. 

Tanpa Koasuransi Standar 
10% Koasuransi 5% Diskon 
20% Koasuransi 10% Diskon 

Pilihan ini tidak tersedia pada paket Bronze. 

Ingin lebih? 

Globalis memberikan Diskon Tanpa Klaim pada 
anggota Silver, Gold, dan Platinum untuk menghargai 
hidup sehat. Dimulai dari 10% di tahun pertama dan 
bertambah 5% tiap tahun, dan mencapai maksimum 
diskon tahunan hingga 25% pada tahun ke-4. Klaim 
Kesehatan, Gigi, Penglihatan, atau Manfaat Tunai Rumah 
Sakit tidak akan memengaruhi diskon.  

Dan jika anda mengajukan aplikasi untuk keluarga 
dengan 3 anggota atau lebih, kami akan memberikan 
diskon premi keluarga sebesar 10%. 

8 pilihan kami memungkinkan anda untuk memilih dan 
menentukan paket yang sesuai dengan kebutuhan dan 
anggaran anda. 


