Medicare

Formulir Klaim Asuransi Kecelakaan Diri
ProMedicare


Isilah formulir klaim ini dengan lengkap dan benar untuk mempercepat proses penyelesaian klaim. Jika ada kotak pilihan
( ) harap beri tanda (  ). Jika kotak jawaban tidak mencukupi harap dilanjutkan di lembar terpisah. Pengajuan formulir ini
bukanlah pengakuan akan adanya ganti rugi.
Nomor polis

/ Umum
Nama Tertanggung
Alamat surat menyurat
(
Nomor telepon

No. faksimili

Bidang usaha /Pekerjaan
Jangka waktu asuransi

/ Keterangan Mengenai Orang yang Diasuransikan
Nama

Umur

Alamat surat - menyurat
Bidang usaha / Pekerjaan

/ Keterangan Mengenai Kecelakaan
Tanggal kejadian

Jam

Lokasi kecelakaan
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Jelaskan dengan lengkap bagaimana kecelakaan tersebut terjadi

Nama dan alamat para saksi

/ Keterangan Mengenai Luka yang Diderita
Luka yang diderita (atau penyebab resmi kematian)

Nama pihak yang merawat

Apakah ada asuransi lain yang juga menutup resiko kecelakaan ini ?

Ya

Tidak

Jika ‘YA’, harap sebutkan nama perusahaan asuransi, nomor polis dan jangka waktu asuransinya

Apakah Tertanggung akan mengajukan tuntutan kepada pihak ketiga
yang menyebabkan terjadinya kecelakaan ini ?

Ya

Tidak

Jika ‘ YA’, apa dasar tuntutan klaimnya ?

Nama dan alamat dari pihak ketiga tersebut

/ Pernyataan

Saya / Kami menyatakan bahwa pernyataan di atas adalah benar dan dibuat dengan sejujur - jujurnya

Tanda tangan dan nama jelas

Tanggal

Surat keterangan dokter / pihak yang merawat
/ Nama pasien
Keluhan Utama

Keluhan Tambahan
/ Temuan dari hasil pemeriksaan medis

/ Diagnosa

/Pengobatan?



/ Rawat inap



/ Rawat jalan

/ Tindakan medis yang dilakukan


/ Beri Tanda

Sembuh tanpa cacat
Hasil setelah
pengobatan

Kanan / Kiri


Cacat anatomis akibat kehilangan anggota tubuh. Jelaskan &
tunjukkan juga pada gambar

Apabila terdapat cacat tetap tetapi tidak mengakibatkan
kehilangan anggota badan, berapa persen berkurangnya fungsi
anggota badan yang cacat tersebut (……..%)


Memerlukan prothese/orthese
/ Harap jelaskan

Jika meninggal dunia, tanggal meninggal dunia

Saya menyatakan telah memeriksa penderita di atas dan pada pandangan saya ketidakmampuannya bekerja adalah benar disebabkan oleh kecelakaan yang dialaminya

Tanda tangan dan nama jelas

Tanggal

