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Tentang kami

Janji kami kepada Nasabah ada di dalam nama kami: ‘Now’ jelas, inovatif dan mudah 
diakses. Ini berarti informasi yang jelas dan relevan, perangkat online yang mudah digunakan, 
dan layanan cepat dari orang-orang yang menghargai waktu Anda. Produk kami dirancang 
dengan komprehensif dan kaya manfaat.

Now Health International adalah bisnis global dengan kantor pusat di Hong Kong dan 
pusat layanan regional di Hong Kong, Shanghai, Dubai, Inggris Raya, Singapura, dan 
Jakarta. Pada bulan Juli 2015, investor Now Health mengakuisisi Best Doctor Insurance, 
sebuah penyedia asuransi kesehatan dengan distribusi di seluruh Amerika Latin, Karibia, 
dan Kanada. Kombinasi dua bisnis ini menciptakan salah satu penyedia asuransi swasta 
kesehatan international kelas atas terbesar di dunia, dengan 11 kantor penjualan/layanan, 
125,000+ anggota, 350+ karyawan dan 5,000+ mitra distribusi. 

Penawaran layanan inovatif kami memberi Anda ketenangan pikiran bahwa kami akan 
memberikan layanan cepat dan akurat saat Anda sangat membutuhkannya. Perangkat 
digital kami yang telah memenangkan penghargaan seperti aplikasi smartphone juga 
memudahkan para peserta untuk mengelola polis mereka selama bepergian, sehingga 
menciptakan pengalaman Nasabah yang luar biasa.
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Flexible:
Flexible annual deductible and additional options to help tailor your group plan to your 
needs and budget
Fleksibel:
Opsi risiko sendiri dan opsi tambahan tahunan yang fleksibel untuk membantu 
menyesuaikan polis grup Anda dengan kebutuhan dan anggaran Anda

Rekan Penanggung Kami

Rekan penanggung risiko Now Health di Indonesia adalah PT Sompo Insurance Indonesia. 
PT Sompo Insurance Indonesia berdiri sejak 1 Juni 2013, merupakan perusahaan hasil 
penggabungan PT Sompo Japan Insurance Indonesia (yang didirikan pada 1978) dan 
PT Asuransi Nipponkoa Indonesia (yang didirikan pada 1975). Penggabungan tersebut 
mengikuti penggabungan perusahaan induk kedua perusahaan tersebut, melalui integrasi 
pengelolaan Sompo Japan Insurance Inc. dan Nipponkoa Insurance Co. Ltd. yang sejak 
tanggal 1 September 2014 kedua perusahaan induk tersebut telah menggabungkan diri 
menjadi Sompo Japan Nipponkoa Insurance Inc. Kedua perusahaan, PT Sompo Japan 
Insurance Indonesia dan PT Asuransi Nipponkoa Indonesia, masing-masing memiliki lebih 
dari 30 tahun sejarah panjang di pasar asuransi umum Indonesia.

Why Choose Us   |   Mengapa Memilih Kami

Dengan kami, mudah untuk mendapatkan akses cepat pada perawatan kesehatan kelas 
atas di dunia. Kami menyederhanakan pemilihan pertanggungan dan akses perawatan 
terbaik untuk Anda dan keluarga Anda.

1.

Transparent:
Clear, relevant information, so your group members know exactly what is and isn’t 
covered
Transparan:
Informasi jelas dan relevan, sehingga anggota grup Anda mengetahui dengan jelas apa 
yang ditanggung dan apa yang tidak ditanggung

Service Excellence:
Great service from people who respect your time and understand what matters to your 
group members
Keunggulan Layanan:
Layanan hebat dari orang-orang yang menghargai waktu Anda dan memahami apa 
yang penting bagi anggota grup Anda

2.

3.
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Fast:
Straightforward processes and fast turnaround times, from joining to claiming
Cepat:
Proses mudah dan waktu perputaran cepat, mulai dari saat bergabung hingga saat 
melakukan klaim

Innovative:
Innovative digital tools so it’s easy to find a doctor and submit claims, anywhere in the 
world
Inovatif:
Perangkat digital yang inovatif sehingga mudah menemukan dokter umum dan 
mengajukan klaim, di tempat mana pun di dunia ini

Kami adalah penyedia asuransi kesehatan yang telah memenangkan penghargaan. Dari 
produk hingga penawaran layanan inovatif kami, kami terus berusaha untuk memberikan 
yang terbaik bagi Nasabah kami.
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Lihat apa yang Nasabah kami katakan!

Hal yang lebih penting daripada penghargaan, di Now Health International, kami 
mengutamakan Nasabah kami, itulah sebabnya dalam survei Kepuasan Nasabah terbaru 
kami …

SimpleCare adalah polis terjangkau yang dirancang untuk memberikan perlindungan 
kesehatan penting untuk semua perihal kesehatan utama, sehingga memastikan Anda 
dapat mengakses layanan kesehatan berkualitas saat Anda sangat membutuhkannya.

Para peserta menilai 
keseluruhan pengalaman 
mereka luar biasa, sangat 
baik atau bagus

   91%

Ideal for someone who 
wants protection for 
serious medical conditions 
and emergencies

Ideal bagi seseorang 
yang menginginkan 
perlindungan untuk kondisi 
medis serius dan keadaan 
darurat

Suitable for those that 
want cover for major health 
events, as well basic cover 
for day to day medical 
expenses

Cocok bagi mereka 
yang menginginkan 
pertanggungan perihal 
kesehatan utama, serta 
pertanggungan dasar untuk 
biaya medis sehari-hari

Designed for those looking for
more extensive but affordable
cover, with a higher aggregate
benefit limit for day to day
medical expenses

Dirancang untuk mereka yang
mencari pertanggungan yang
lebih luas tetapi terjangkau,
dengan batas manfaat agregat
yang lebih tinggi untuk biaya
medis sehari-hari

SimpleCare 100SimpleCare CORE SimpleCare 250

In-Patient

Rawat Inap

In-Patient

Rawat Inap

Dental

Pengo-
batan
Gigi

+ + +

Out-Patient 20% 
co-insurance up to 

USD 1,000

Rawat Jalan 
ko-asuransi 20%

hingga USD 1,000

Out-Patient 
20% co-in-

surance up to 
USD 1,000

Rawat Jalan 
ko-asuransi 

20%

In-Patient

Rawat Inap
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Annual maximum
up to 

USD 1,000,000

Maksimum Tahunan 
Hingga 

USD 1,000,000

(i) Nil | Nol
(ii) Nil | Nol

Full refund
Pengembalian 

penuh

Full refund
Pengembalian 

penuh

Full refund
Pengembalian 

penuh

Up to USD 100,000
Hingga 

USD 100,000

Up to USD 100,000
Hingga 

USD 100,000

Co-Insurance | Ko-Asuransi
i)   In-Patient and Day-Patient  
     Treatment Perawatan Rawat 
     Inap dan Rawat Sehari
(ii) Out-Patient Treatment
     Perawatan Rawat Jalan

Hospital & Surgery
Rumah Sakit & Operasi

Day-Patient/Out-Patient Surgery
Operasi Rawat Sehari/ Rawat 
Jalan

Cancer
Kanker

Organ Transplant
Transplantasi organ

Evacuation and Repatriation
Evakuasi dan Pemulangan

Annual maximum
up to 

USD 1,500,000

Maksimum Tahunan 
Hingga 

USD 1,500,000

(i) Nil | Nol
(ii) 20% | 20%

Full refund
Pengembalian 

penuh

Full refund
Pengembalian 

penuh

Full refund
Pengembalian 

penuh

Up to USD 150,000
Hingga 

USD 150,000

Up to USD 100,000
Hingga 

USD 100,000

Annual maximum
up to 

USD 1,500,000

Maksimum Tahunan 
Hingga USD 
1,500,000

(i) Nil | Nol
(ii) 20% | 20%

Full refund
Pengembalian 

penuh

Full refund
Pengembalian 

penuh

Full refund
Pengembalian 

penuh

Up to USD 150,000
Hingga 

USD 150,000

Up to USD 100,000
Hingga 

USD 100,000

SimpleCare 
CORE

SimpleCare 
100

SimpleCare
250

Not Covered
Tidak ditanggung

Not Covered
Tidak ditanggung

Nil (default)
Nol (standar)

Out-Patient | Rawat Jalan

Dental | Pengobatan Gigi

In/Day/Out-Patient Deductible
Risiko Sendiri Rawat Inap/
Sehari/Jalan

Up to USD 100,000
Hingga 

USD 100,000

Not Covered
Tidak ditanggung

Nil (default)
Nol (standar)

Up to USD 2,500
Hingga USD 2,500

80% up to USD 300
80% hingga 

USD 300

Nil (default)
Nol (standar)
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Bagaimana cara membangun polis Anda

Inilah cara mudah bagaimana Anda dapat membangun polis SimpleCare 
dengan tiga langkah.
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Siapa yang membeli polis ini?

Temui Sarah
Sarah baru-baru ini pindah ke luar negeri untuk belajar. Ini pertama 
kalinya dia tinggal jauh dari rumah jadi orang tuanya membayar untuk 
pertanggungannya. Mereka membutuhkan solusi yang sadar biaya 
sambil memberikan jaminan bahwa dia memiliki akses ke perawatan 
kesehatan berkualitas tinggi. Dia mencari:

Perlindungan untuk kecelakaan, rawat inap dan kondisi medis 
yang serius
Evakuasi medis dan pemulangan ke negara asalnya Affordable 
Pertanggungan yang terjangkau karena dia memiliki anggaran 
yang ketat

Dia harus mempertimbangkan:

SimpleCare CORE, yang memberikan pertanggungan 
kepada Sarah untuk semua kebutuhan kesehatan 
utamanya
Risiko sendiri tahunan rawat sehari/jalan yang tinggi 
seperti USD 5,000 yang akan mengurangi preminya

 

Mengapa ini pilihan yang bagus:

Full cover for hospital and surgery charges
Full cover for cancer treatment
Evacuation and repatriation cover up to USD 100,000
Access to our award-winning service and digital tools

•

• 
•

•

•

•
•
•
•
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Bob adalah ekspatriat pada kontrak kerja lokal, jadi dia tidak 
berhak atas manfaat yang terkait dengan paket ekspatriat. Namun, 
perusahaannya bersedia memberinya subsidi sehingga ia dapat 
membeli asuransi kesehatan. Bob mencari:

Perlindungan untuk kecelakaan, rawat inap dan kondisi medis 
yang serius
Pertanggungan dasar untuk biaya pengobatan minor sehari-hari, 
seperti kunjungan dokter umum
Pertanggungan kesehatan untuk negara tempat tinggalnya, serta 
ketika ia melakukan perjalanan kembali ke negara asalnya untuk 
mengunjungi keluarganya

Dia harus mempertimbangkan:

SimpleCare 100, yang memberikan pertanggungan 
kepada Bob untuk semua perihal kesehatan utama, 
serta pertanggungan 80% hingga USD 1,000 senilai 
perawatan rawat jalan
Opsi Pertanggungan di seluruh dunia (tidak termasuk 
AS), jadi Bob ditanggung ketika ia melakukan 
perjalanan pulang untuk mengunjungi keluarganya
Risiko sendiri tahunan rawat sehari / jalan yang rendah 
seperti USD 150 yang akan mengurangi preminya

Mengapa ini pilihan yang bagus:

Pertanggungan penuh untuk biaya rumah sakit dan 
operasi
Pertanggungan penuh untuk perawatan kanker
Pertanggungan 80% hingga USD 1,000 per tahun 
untuk mengakses perawatan rawat jalan, obat-obatan 
dan perban, fisioterapi dan pengobatan komplementer

•

•

•

•

•

•

•

•
•

Temui Bob
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Temui Keluarga Perez

Mereka adalah warga lokal yang peduli dengan kualitas penyediaan 
layanan kesehatan yang tersedia bagi mereka di negara asal mereka. 
Mereka mencari:

Sebuah polis yang memastikan bahwa mereka dapat mengakses 
penyedia layanan kesehatan berkualitas baik secara lokal maupun 
luar negeri
A reasonable level of cover for both serious medical conditions 
and the costs of day to day medical treatment, including dental
Affordable cover for their whole family

Mereka harus mempertimbangkan:

SimpleCare 250, yang memberikan pertanggungan 
kepada keluarga untuk semua kebutuhan kesehatan 
utama mereka, serta pertanggungan 80% hingga USD 
2,500 senilai perawatan rawat jalan termasuk gigi
Default nihil, risiko sendiri tahunan rawat sehari/inap, 
sehingga mereka dapat mengakses polisnya tanpa 
membayar biaya di muka jika mereka membutuhkan 
perawatan rawat inap/sehari

 
 
Mengapa ini pilihan yang bagus:

Pertanggungan penuh untuk rumah sakit, operasi dan 
perawatan kanker
Pertanggungan 80% hingga USD 2,500 per tahun 
per peserta untuk mengakses perawatan rawat jalan, 
obat-obatan dan perban, fisioterapi dan pengobatan 
komplementer
Pertanggungan 80% hingga USD 300 per tahun per 
peserta untuk perawatan gigi rutin dan kompleks
Akses ke layanan dan perangkat digital kami yang telah 
memenangkan penghargaan

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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Ikhtisar manfaat SimpleCare



Health Insurance

Deskripsi Produk PT  Sompo Insurance Indonesia terdaftar dan diawasi OJK.



Health Insurance

Deskripsi Produk PT  Sompo Insurance Indonesia terdaftar dan diawasi OJK.



Health Insurance

Deskripsi Produk PT  Sompo Insurance Indonesia terdaftar dan diawasi OJK.



Health Insurance

Deskripsi Produk PT  Sompo Insurance Indonesia terdaftar dan diawasi OJK.



Health Insurance

Deskripsi Produk PT  Sompo Insurance Indonesia terdaftar dan diawasi OJK.



Health Insurance

Deskripsi Produk PT  Sompo Insurance Indonesia terdaftar dan diawasi OJK.



Health Insurance

Deskripsi Produk PT  Sompo Insurance Indonesia terdaftar dan diawasi OJK.



Health Insurance

Deskripsi Produk PT  Sompo Insurance Indonesia terdaftar dan diawasi OJK.

Bagaimana cara menggunakan polis Anda?

Ketika Anda perlu menggunakan polis Anda, kami telah merancang proses agar 
dapat semudah mungkin. Perangkat digital kami yang inovatif berarti mudah untuk 
mengelola polis Anda sepenuhnya secara online.
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What We Don’t Cover   |   Apa yang Tidak Kami tanggung

Berikut ini adalah batasan yang berlaku sebagai tambahan dari pengecualian pribadi yang 
mungkin kami jelaskan dalam sertifikat asuransi Anda. Pembatasan tersebut ini termasuk 
perawatan yang dianggap sebagai masalah pilihan pribadi (seperti perawatan kosmetik) dan 
perawatan lain yang dikecualikan dari pertanggungan untuk menjaga premi pada tingkat 
yang terjangkau. Untuk keterangan lengkap, silakan lihat buku panduan peserta.

1.  Tindakan terorisme, perang, dan tindakan ilegal
2.  Biaya administrasi dan pengiriman
3.  Penyalahgunaan alkohol dan obat-obatan
4.  Eksploitasi bahan kimia
5.  Bedah kosmetik
6.  Kontaminasi
7.  Kondisi kronis (Hanya untuk program CORE)
8.  Keadaan Koma atau Vegetatif
9.  Risiko Sendiri, kelebihan atau ko-asuransi rawat inap per kunjungan
10. Perawatan gigi
 – Kecuali manfaat ini termasuk dalam manfaat inti polis tersebut
11. Gangguan Perkembangan
12. Suplemen diet, vitamin atau mineral, dan produk kosmetik
13. Gangguan makan
14. Perawatan dan obat-obatan percobaan
15. Tes penglihatan atau perbaikan penglihatan, tespendengaran, alat bantu dengar atau 

visual
16. Alat bantu luar
17. Kelalaian mengikuti nasihat medis
18. Operasi janin
19. Pengujian genetik
20. Olahraga dan kegiatan rekreasi berbahaya
21. HIV, AIDS atau penyakit yang ditularkan secara seksual
22. Terapi Penggantian Hormon
 – kecuali jika disebabkan oleh intervensi medis
23. Obesitas yang tidak wajar
24. Rumah perawatan, rumah pemulihan, klinik pengobatan kesehatan dengan air, dan klinik 

pengobatan alami
25. Perawatan Paliatif dan Hospice10.
26. Kehamilan atau persalinan
 – kecuali opsi ini telah dipilih
27. Kondisi Medis yang Sudah Ada Sebelumnya
 – kecuali kami setujui secara tertulis



Health Insurance

Deskripsi Produk PT  Sompo Insurance Indonesia terdaftar dan diawasi OJK.

28. Olahraga profesional
29. Perawatan Psikiatri atau Psikologis
30. Obat Reproduksi
31. Pemeriksaan rutin, pemeriksaan kesehatan dan Vaksinasi
32. Pendapat kedua
33. Cedera akibat perbuatan sendiri atau percobaan bunuh diri
34. Masalah seksual dan penggantian jenis kelamin
35. Gangguan tidur
36. Biaya perjalanan/akomodasi kecuali yang sebelumnya diizinkan oleh kami
37. Bepergian menentang nasihat medis
38. Perawatan di fasilitas medis biaya tinggi
39. Perawatan oleh anggota keluarga
40. Biaya perawatan di luar jangkauan wajar dan layak kami
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Bergabunglah dengan kami hari ini

Sangat cepat dan mudah untuk bergabung dengan kami. Kami akan dapat mengkonfirmasi 
pertanggungan secara cepat. Jika Anda sedang mencari pendekatan yang mudah ke 
asuransi kesehatan internasional, kunjungi situs www.now-health.com atau dapatkan 
informasi lebih lanjut dari agen eksklusif Anda.

Prosedur Penutupan

•

•
•

•

•

Apabila ada / diperlukan melampirkan copy hasil medical Check Up 1-3 bulan 
terakhir  
Khusus CTT melampirkan polis IPMI 3 bulan sebelum jatuh tempo
Setelah seluruh dokumen lengkap, dapat dapat dikirimkan copy scan terlebih dahulu 
melalui email ke Admin Health HO Sompo, parallel dokumen dengan tandatangan 
asli di kirimkan juga ke admin Sales Health HO.
Dalam kurun waktu proses underwriting oleh NHI, apabila terdapat kondisi medis 
tambahan (sakit / perawatan dari kondisi sebelum isi formulir / deklarasi kesehatan) 
dari peserta individu / family, Peserta harus melaporkan kondisi medis update 
tersebut ke Sompo untuk dapat direview kembali sebelum proposal final keluar. 
Apabila tidak dilaporkan, dan terjadi klaim lagi dengan diagnosa yang sama setelah  
polis aktif, maka case tersebut akan dianggap non declared pre-exisiting condition 
dan akan terjadi penolakan penggantian claim.
b.Proses Underwriting selesai, Proposal Ilustrasi final;
c. Apabila calon Nasabah setuju akan diterbitkan Cover note/Invoice.
d. Pembayaran premi dengan grace period 30 hari
e. Polis dan kartu akan di proses parallel setelah bukti pembayaran diterima /  
    pendebetan berhasil.
f. Nasabah dan HRD melakukan aktivasi account web portal dan HR portal

1. Individual & Family
a. Mengisi form Medical Underwriting, KYC Form, Copy Identitas / Paspor  dan Kitas
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•

•

•

•

Apabila belum pernah mengikuti program IPMI sebelumnya, maka harus mengisi 
form peserta perusahaan
Apabila sebelumnya sudah mengikuti program IPMI, melampirkan copy polis masing 
masing karyawan untuk diberlakukan CTT, minimum 3 bulan sebelum polis jatuh 
tempo.
Lebih dari 10 karyawan berlaku Medical History Disregarded-MHD (pre-existing 
condition diabaikan untuk seluruh peserta), apabila dalam proses underwriting 
terjadi pengurangan peserta menjadi <10 karyawan, maka peserta akan mengisi 
kembali form medical underwriting dan berlaku kembali kondisi pre exisiting  atau 
MHD bersyarat dengan adanya penambahan kembali peserta karyawan menjadi ≥ 
10 karyawan.
Dalam kurun waktu proses underwriting oleh NHI, apabila terdapat kondisi medis 
tambahan (sakit / perawatan dari kondisi sebelum isi formulir / deklarasi kesehatan) 
dari peserta perusahaan, HRD perusahaan harus melaporkan kondisi medis update 
tersebut ke Sompo untuk dapat direview kembali. Apabila tidak dilaporkan, dan 
terjadi klaim lagi dengan diagnosa yang sama setelah polis aktif, maka kasus 
tersebut akan dianggap non declared pre-exisiting condition dan akan terjadi 
penolakan penggantian claim.
b. Proposal Ilustrasi final;
c. apabila setuju akan diterbitkan Cover note/Invoice
d. Pembayaran premi dengan grace period 30 hari
e. Polis dan kartu akan di proses parallel setelah bukti pembayaran diterima /  
    pendebetan berhasil.
f. Nasabah dan HRD melakukan aktivasi account web portal dan HR portal

2.  Perusahaan

3. Bancassurance Sompo

a. Mengisi form perusahaan dan melampirkan list kepesertaan dalam format    
    (template) NHI dengan persyaratan Minimum 3 karyawan (polis atas nama     
    perusahaan)

Akan berlaku ketentuan khusus / berbeda per business partner, dan akan disosialisasikan 
terpisah dari buku ini.
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Ringkasan Manfaat
Area Coverage : Asia Tenggara,  Exclude Singapore

SimpleCare 100SimpleCare CORE SimpleCare 250

+ + +

Rawat Inap Saja

Cocok untuk seseorang 
yang menginginkan 

proteksi untuk perawatan 
medis serius dan kejadian 

emergency

Rawat Inap

Rawat jalan Sederhana

Cocok untuk seseorang 
yang menginginkan 

penjaminan dasar untuk 
setiap kejadian risiko biaya 

medis sehari-harinya.

Rawat Inap

Rawat Jalan Medium

Sebagian Perawatan gigi
hingga USD 1,000

Di design untuk seseorang 
yang mencari perlindungan 

yang lebih dengan 
kenyamanan dengan limit 
tahunan yang lebih tinggi 
perawatan sehari-harinya.
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Manfaat Utama
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Polis ini diseleksi risiko dan diterbitkan oleh PT Sompo Insurance Indonesia dalam asosiasi 
dengan Now Health International. Anak perusahaan Now Health International adalah PT 
Now Health International Indonesia yang memberikan saran konsultasi manajemen untuk 
Asuransi Kesehatan Internasional kepada PT Sompo Insurance Indonesia. Kunjungi www.
sompo.co.id untuk mengetahui lebih banyak mengenai PT Sompo Insurance Indonesia.

www.now-health.com
Toll-free 0800 1 889900/ 
Toll +62 21 2783 6910

+62 21 515 7639
IndonesiaService@now-health.com@

+

Perbedaan SimpleCare -  WorldCare? 

SimpleCare  di design sebagai plan yang terjangkau dari sisi biaya untuk Nasabah 
yang sadar akan kebutuhan penjaminan asuransi kesehatan, dan WorldCare plan, 
hadir dengan benefit yang lebih comprehensive  

WorldCare SimpleCare

Plan Melahirkan untuk 
Individu  dan Keluarga

Perawatan Pilihan dan 
Emergency di USA

Rawat jalan Cashless 
(direct billing)

Benefit tambahan lain, 
seperti  second medical 

opinion

Penjaminan Biaya 
perawatan tinggi

Wajib Prosedur 
Pre-Otorisasi di setiap 
permintaan rawat inap 

(certain high cost facilities excluded)


