
PT Asuransi Jiwa Generali Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

Penting untuk Anda Ketahui
1. Pastikan Polis Asuransi Anda selalu dalam 

keadaan aktif.

2. Pastikan Anda mengajukan klaim maksimal 
30 hari dari tanggal perawatan.

ALUR KLAIM ASURANSI KESEHATAN
SECARA PENGGANTIAN BIAYA (REIMBURSEMENT)
Berlaku untuk Peserta Asuransi Kumpulan

Pengajuan Klaim MELALUI Gen iClick®

- Peserta mempersiapkan 
kelengkapan dokumen klaim. 

- Cek di sini untuk kelengkapan 
dokumen persyaratan klaim 
yang diperlukan.  
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Peserta

2

- Peserta mengakses aplikasi 
Gen iClick® melalui App Store 
atau Google Play

- Peserta mengunggah (upload)  
semua kelengkapan dokumen 
klaim, tidak melebihi 2MB.

- Peserta dimohon  menyimpan 
seluruh hardcopy kelengkapan 
dokumen klaim selama 60 hari 
kalendar sejak pengajuan 
klaim.

Melalui Gen iClick®

Peserta
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- Generali Indonesia melakukan analisis 
klaim sesuai ketentuan Polis. 

- Generali Indonesia akan memberikan
  keputusan klaim sesuai hasil analisis dalam 

3 kategori :
  • Klaim Disetujui
  • Klaim Ditolak
  • Klaim Pending

- Memberikan keputusan klaim dalam 7 hari 
kerja setelah seluruh dokumen klaim 
diterima Generali Indonesia dan jika tidak 
diperlukan penelusuran medis lebih lanjut. 

Generali Indonesia

Peserta mengirimkan softcopy 
kelengkapan dokumen klaim sesuai 
persyaratan pengajuan klaim melalui 
email ke admin.cos@admedika.co.id 

dan admin.claim@generali.co.id
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Peserta

Melalui Email
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- Peserta menerima informasi mengenai 
keputusan klaim.

- Jika diperlukan, Peserta wajib melengkapi 
kekurangan dokumen penunjang klaim 
sesuai informasi yang diterima.

- Apabila terdapat kekurangan dokumen 
penunjang klaim, mohon dapat dilengkapi 
sesuai dengan alur klaim yang dipilih 
Peserta sebelumnya :

  1. Upload ke Gen iClick®, atau
  2. Mengirim via Email

Peserta

Generali Indonesia menerima
kelengkapan dokumen klaim 
yang kurang dan melakukan 

analisis lebih lanjut.  

Generali Indonesia
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Jika klaim disetujui,

Peserta akan menerima 
pembayaran klaim maksimal 3 hari 

kerja setelah keputusan klaim.

Peserta5

Pengajuan Klaim Melalui Gen iClick®

Pengajuan Klaim Melalui Email

Anda Ingin Klaim Diproses dengan Cepat?

a. Ajukan klaim secara online melalui 
aplikasi Gen iClick® dan dapatkan 
status update pengajuan klaim Anda

b. Pastikan dokumen klaim yang   
diajukan sudah lengkap dan sesuai 
persyaratan pengajuan klaim.

Cek di sini untuk pengajuan klaim
melalui Gen iClick®

Catatan : Pengajuan dan penjaminan klaim mengikuti ketentuan yang berlaku dalam Polis

https://www.generali.co.id/
https://apps.apple.com/id/app/gen-iclick/id1465883004
https://apps.apple.com/id/app/gen-iclick/id1465883004
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.generali.mobile.iclick
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.generali.mobile.iclick
https://www.generali.co.id/download/pdf?file=b6f8131e52a781a56e03cfc1e31561fe3badfad79fec5de3252f131dc90bee2f1485ce810b7297adc3a038ab57ed9d147f8ab27f005da23d39b97c40f9112850YggjW%2FzGqIXF9okjcKPI%2B2umcjZjiay2%2BRt5Q3v2llgLMRHdZP5znINl6ltOz5b56NqTGE5T%2B8UUseYcWa4cB0gFlNvhlzkf0egxres8SAovifEkfRDFCw60Wyz5NcfvUFRWbbKTGRKnm0bKC4N%2BSmKgnZxT8dkgdkoH



