
Peserta Asuransi 
menghubungi Call 
Center AdMedika atau 
IA untuk melakukan 
pengobatan di Luar 
Negeri.

Peserta Asuransi 
menerima jawaban 
dari Call Center 
AdMedika.

Provider 
mengisi 
formulir Pre 
Admission.

Peserta Asuransi 
datang ke provider 
yang dituju dan 
memberikan kartu 
peserta dan kartu 
identitas.

Ditolak/pending

Disetujui dan 
manfaat tersedia

Call Center AdMedika 
melakukan validasi 
kepesertaan dan 
berkordinasi dengan IA 
untuk mendapatkan 
surat jaminan.

Call Center AdMedika 
menerima jawaban 
dari IA dan 
menginformasikan 
kepada Peserta 
Asuransi yang 
menghubungi.

Call Center IA 
menghubungi provider 
untuk melakukan 
koordinasi dan 
mengeluarkan surat 
jaminan.

Ditolak/pending

Disetujui dan 
manfaat tersedia

Call Center IA 
menerima 
jawaban dari 
provider dan 
menginformasikan 
kepada AdMedika.

IA mengeluarkan 
surat jaminan 
awal.

Admission 
Proses.

Call Center 
provider 
memberikan 
jawaban kepada 
Call Center IA.

OVERSEAS | ALUR LAYANAN PRE ADMISSION RAWAT INAP
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Catatan:
- IA = International Assistance.
- Untuk pengobatan di luar negeri yang direncanakan dapat menghubungi AdMedika terlebih dahulu, lihat alur 
- Untuk Manfaat Perawatan Kecelakaan di luar negeri dapat menghubungi IA, lihat alur 
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Case Monitoring 
berlangsung/Case 
Management.

Pada saat perawatan 
inap, Dokter dan suster 
memberikan informasi 
update tentang pasien.

OVERSEAS | CASE MANAGEMENT RAWAT INAP

Apa arti Case Monitoring/Case Management?
Case Monitoring adalah dilakukannya pemantauan kepada pemegang Polis yang sedang Rawat 
Inap, agar bisa mendapatkan informasi mengenai kondisi kesehatannya serta memantau 
perkembangan perawatannya.

Mengapa dilakukan Case Monitoring?
Untuk memastikan bahwa pelayanan yang diterima oleh peserta adalah pelayanan kesehatan 
yang layak dan dibutuhkan secara medis untuk bisa monitoring biaya yang akan dikeluarkan 
untuk perawatan sesuai dengan manfaat yang dimiliki pemegang polis.

Case monitoring yang menyeluruh akan memastikan pengendalian biaya dengan 
meminimalkan kelebihan klaim rawat inap yang disebabkan oleh batas manfaat, 
pengecualian polis dan tindakan non-medis yang diperlukan.



Surat jaminan akhir dan jaminan 
discharge beserta rincian klaim 
yang dijamin dan biaya tidak 
dijamin.

Peserta menandatangani 
formulir discharge dan 
membayar jumlah ekses jika 
ada.

Review oleh IA.

Apabila Dokter dan 
suster memberikan 
informasi update ke 
pasien, dimana pasien 
sudah selesai di rawat 
dan bisa pulang.

OVERSEAS | DISCHARGE PROCESS

Petugas Rumah Sakit akan melakukan 
kon�rmasi atas segala biaya-biaya 
dengan semua department, sebelum 
menginformasi ke IA Final Bill untuk 
mendapatkan surat jaminan discharge 
sesuai dengan polis.


