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Salam Redaksi,

FROM US

Kami kembali menyapa Anda
para nasabah kami melalui
e-buletin Quality Linq edisi
II - 2021 untuk memberikan
informasi terbaru mengenai
produk, layanan, dan kegiatan
Sequis.

Sepanjang tahun ini, kita fokus pada pelaksanaan vaksin
covid-19 demi tercapainya herd immunity sehingga masyarakat
dapat terlindungi dari covid-19 dan kembali produktif secara
sosial dan ekonomi. Pada edisi kali ini kami sajikan informasi
vaksinasi covid yang diadakan oleh Sequis, semoga dapat
menggugah kita semua untuk berpartisipasi mendukung
percepatan program vaksinasi demi pemulihan ekonomi
Indonesia.
Pada edisi penutup tahun ini, kami berharap Anda semua
tetap sehat dan siap menyambut tahun yang baru. Pastinya,
ada harapan bisa mencapai hari esok yang lebih baik. Namun,
tantangan juga pasti ada. Untuk itu, miliki asuransi jiwa dan
kesehatan dari Sequis untuk membantu Anda sekeluarga siap
saat risiko yang tak terduga datang.

Baca Selengkapnya
www.sequis.co.id

Sequislife OFFICIAL

@sequisofficial

@SequisOFFICIAL

PT Asuransi Jiwa Sequis Life, PT Asuransi Jiwa Sequis Financial dan PT Sequis Aset Manajemen
terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
REDAKSI
Lana Christy | Ineke Sinaga | Linda Riana | Bernardus Gandos
Corporate Branding, Marketing & Communications PT Asuransi Jiwa Sequis Life
corporate.communications@sequislife.com
Sequis Tower Level 33. Jl. Jend. Sudirman Kav. 71, SCBD Lot 11B. Jakarta 12190

e-Buletin Nasabah Sequis

Edisi Semester II - 2021

Letter from President Director

Menatap ke Depan Menuju 2022:
Peluang untuk Hari Esok yang Lebih Baik

Salam Hangat,
Saya berharap Anda dan orang tercinta
Anda dalam keadaan aman dan sehat.
Seperti yang kita ketahui bersama tahun
2021 telah menjadi periode yang penuh
tantangan karena adanya pembatasan
aktivitas publik yang diberlakukan oleh
pemerintah
saat
pandemi
yang
berdampak pada kondisi bisnis dan ekonomi secara keseluruhan.
Namun demikian dari masa ke masa - kita telah saling menjaga satu
sama lain dan menunjukkan kepedulian kita. Kita telah membentuk
sebuah tim krisis manajemen sejak awal pandemi dan mengambil
langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan bisnis perusahaan
dapat berjalan tanpa interupsi, sambil tetap melindungi kesehatan dan
keselamatan para karyawan, nasabah, dan mitra bisnis. Tidak ada yang
lebih penting selain memprioritaskan orang-orang di sekeliling kita.
Seperti yang kami yakini, bisnis yang aman adalah bisnis yang baik.
Meskipun tahun ini penuh tantangan, kami bersyukur atas
penghargaan yang kami terima di tahun ini yaitu MOST INNOVATIVE
INSURANCE COMPANIES AWARDS 2021 dari The Iconomics,
"EXCELLENT" Life Insurance Company dari Infobank Insurance Awards
2021, MARKET LEADERS 2021 dari Media Asuransi, dan BEST
INSURANCE AWARDS 2021 dari Investor Group yang membuktikan
pengelolaan keuangan perusahaan yang dilakukan dengan prinsip
kehati-hatian, kekuatan operasional, dan ketahanan perusahaan. Kami
juga berterima kasih atas kepercayaan dan kerja sama yang baik yang
diberikan oleh nasabah, media, dan mitra bisnis selama ini yang
memungkinkan prestasi tersebut dapat terwujud.
Sepanjang tahun kami terus menangani klaim, pembaruan polis,
mendapatkan nasabah baru, berbagi pengetahuan, dan berinovasi.
Dengan infrastruktur kami yang kuat dan kemampuan kerja yang gesit,
kami terus mencurahkan sumber daya perusahaan untuk mendukung
nasabah sehingga mereka tetap dapat mengakses layanan Sequis. Pada
tahun 2021, Sequis telah memperluas layanan digital dengan
meluncurkan Sequis Intelligent Virtual Assistant (SELVIA), layanan
chatbot dengan teknologi machine learning guna melengkapi layanan
call center dan whatsapp Sequis untuk menjawab pertanyaan nasabah.
Untuk membantu calon nasabah menemukan produk yang sesuai
dengan kebutuhan mereka, Sequis juga memperkenalkan fitur “Find
Agent” yang akan menghubungkan calon nasabah dengan agen Sequis
yang siap membantu kebutuhan mereka sambil tetap menjaga jarak
fisik.
Selain itu untuk memastikan solusi asuransi Sequis dapat memenuhi
beragam kebutuhan masyarakat Indonesia, Sequis terus melakukan
inovasi produk dengan meluncurkan Super Care Protection dan Super
Well Protection melalui platform digital kami Super You yang
memberikan perlindungan asuransi terjangkau untuk penyakit
menular dan penyakit kritis. Sequis juga memperkenalkan SequislinQ
New Gen Protector, produk unit link baru dengan loyalty bonus dan
manfaat no lapse guarantee. Kami juga menyempurnakan produk kami
yang sudah ada yaitu Q Smart Life New Gen Insurance, yang
memberikan perlindungan hingga usia 100 tahun.
Sebagai bagian dari komitmen Sequis untuk memberikan
perlindungan terbaik bagi nasabah di tengah pandemi, Sequis pun
meluncurkan inisiatif untuk memberikan perlindungan terhadap efek
samping vaksinasi covid-19 dan mengadakan kegiatan CSR lainnya
dengan menyediakan program vaksinasi covid-19 di Medan, Makassar,
Samarinda, dan Semarang bagi sekitar 2.000 orang.
Ke depannya, Sequis akan terus melanjutkan transformasi digitalnya
dengan menggunakan kekuatan artificial intelligence (AI) dan machine
learning di dalam manajemen klaim, optimisasi chatbot untuk
meningkatkan pengalaman nasabah dan memberikan layanan yang
lebih personal bagi para nasabah, serta teknologi finding agents. Seiring
dengan inovasi digital, Sequis juga akan fokus pada inovasi produk
berbasis kebutuhan nasabah untuk memenuhi beragam kebutuhan
nasabah kami.
Sebentar lagi kita akan memasuki tahun 2022 yang akan membawa
tantangan baru namun peluang baru untuk hari esok yang lebih baik
juga akan muncul. Marilah sambut tahun depan dengan optimis dan
percayalah pasti akan ada hari-hari yang lebih baik.
“Good things come to those who wait, but better things
come to those who work for it.”
Tatang Widjaja
President Director & CEO PT Asuransi Jiwa Sequis Life

Sequis Performance
Kinerja Sequis Kuartal 3 Tahun 2021
PT Asuransi Jiwa Sequis Life membukukan kinerja positif pada periode
kuartal 3/2021 dengan Total Pendapatan Premi sebesar Rp2,25 triliun,
Total Aset Rp19,02 triliun, dan Total Investasi Rp17,88 triliun, serta
Laba bersih Rp449 miliar. Rasio Solvabilitas (Risk Based Capital/RBC)
perusahaan tercatat 520%, lebih besar dari standar kecukupan modal yang
ditetapkan oleh OJK.
Sedangkan kinerja kuartal 3/2021 dari anak perusahaannya, PT Asuransi
Sequis Financial untuk Pendapatan Premi sebesar Rp47,04 miliar, Total
Aset Rp515,26 miliar, dan Total Investasi Rp459,97 miliar serta RBC
sebesar 495%.
Nilai kinerja Sequis yang masih positif dalam kondisi ketidakpastian
pada masa pandemi covid-19 menjadi kekuatan bagi perusahaan untuk
mendorong karyawan dan tenaga pemasar agar bekerja lebih keras dan
terus berinovasi. Perusahaan pun akan terus memastikan investasi
terkelola dengan baik. Apalagi, ekonomi nasional sudah mulai bergerak
seiring dengan vaksinasi covid-19 yang terus digalakkan dan
melandainya penyebaran virus sehingga masyarakat dapat kembali
beraktivitas.

Sequis Social Activity
Vaksinasi Covid-19 dari Sequis di 4 Kota
Sequis memberikan vaksin Sinopharm untuk menyukseskan vaksinasi
covid-19 di Indonesia. Vaksinasi diadakan di 4 kota, yaitu Medan,
Samarinda, Makassar, dan Semarang pada 10 Oktober 2021 sampai 6
November 2021. Dengan adanya kegiatan vaksinasi ini diharapkan
masyarakat di kota-kota tersebut dapat terlindungi dari paparan virus
covid-19. Dalam kegiatan vaksinasi ini, Sequis juga mengingatkan agar
peserta tetap mematuhi protokol kesehatan dan menyarankan agar
masyarakat mengatur kembali pengelolaan keuangan & dana darurat.
Salah satunya dengan memiliki asuransi jiwa & kesehatan.

Sequis Figure
Meski Pandemi, Teruslah Berupaya
Memberikan Kontribusi Terbaik
Pandemi covid-19 berdampak pada hampir semua industri termasuk
juga asuransi jiwa sebagaimana dialami oleh PT Asuransi Jiwa Sequis
Financial (anak perusahaan Sequis Life). Pandemi covid telah
memengaruhi kinerja bisnis Sequis Financial selama dua tahun ini
termasuk imbasnya pada aktivitas tim pemasar karena adanya
pembatasan aktivitas dalam masyarakat. Namun, sejalan dengan
vaksinasi nasional yang terus berlangsung dan perlahan aktivitas
berangsur pulih, diperkirakan tahun depan industri asuransi akan
bertumbuh kembali. Perkiraan positif ini tentu memberikan angin segar
dan disambut positif oleh pelaku industri asuransi termasuk Sequis
Financial.
Pada edisi kali ini, redaksi berbincang dengan President Director
Sequis Financial Edisjah yang menakhodai Sequis Financial sejak
2019. Edisjah yang mengagumi TP Rachmat dengan quote yang paling
ia sukai, “Setiap berkat yang kita terima, datang hanya dari Tuhan” akan
berbagi cerita dan informasi bagaimana kiat bertahan dan tetap
semangat walau masih pandemi.

Awal berkarir di Sequis hingga sekarang bisa menjadi President
Director Sequis Financial?
Saya bergabung di Sequis pada Oktober 1996. Saat itu, saya menjabat
sebagai Branch Manager. Kemudian, saat masih bernama Sewu New
York Life, pada tahun 2002 saya menjadi Regional Agency Director
Jabodetabek dan ekspansi menyasar Sumatera di tahun 2003. Pada
tahun 2008 saya dipercaya menjadi Director of Recruitment, Training &
Development, kemudian kembali dipromosikan pada tahun 2013
sebagai Director & Chief Agency Officer Sequis Life. Terbaru, pada tahun
2019 sampai saat ini perusahaan memercayakan saya sebagai
President Director Sequis Financial.
Pencapaian paling membanggakan selama berkarir dalam industri
asuransi?
Managing agency is an art. Bagi saya, dapat membantu tim agency
Sequis sejak di kantor pemasaran hingga berlanjut di regional
kemudian dipercaya hingga level nasional adalah sebuah kebanggaan.
Tidak hanya bangga tapi juga bahagia karena dapat membantu banyak
agen dan leader menjadi lebih baik dan sukses di bisnis ini. Hal lainnya
adalah saat ini saat saya dipercaya memimpin Sequis Financial. Saya
mendapatkan kesempatan belajar banyak mengenai alternative
distribution channel. Kepercayaan ini adalah kebahagiaan dan
kebanggaan yang memacu semangat untuk berkontribusi dan
berupaya agar perusahaan terus bertumbuh menjadi besar dan solid.
Tantangan dalam berkarir dan saran bagi pembaca yang ingin
berkarir dalam industri asuransi?
Tantangan terbesar saat memulai maupun menjalankan karir bukanlah
situasi atau hal di luar kita karena itu semua pasti terjadi selama kita
bekerja. Tantangan sebenarnya datang dari diri sendiri. Jangan
mengharapkan kesuksesan dengan cara instan karena akan
mengecewakan. Jika Anda ingin berkarir dalam industri asuransi,
jadilah orang yang gigih tapi didukung dengan kesabaran. Anda juga
perlu disiplin mengikuti proses pembelajaran dari awal berkarir dan
giat melakukan aktivitas rutin sebagai pemasar asuransi.

Apakah prinsip keuangan atau berasuransi diterapkan dalam
kehidupan pribadi dan keluarga?
Sejak bergabung di asuransi, saya jadi lebih memahami mengenai
pengelolaan keuangan jangka pendek, menengah, dan panjang. Ini
saya terapkan dalam keuangan pribadi dengan keluarga. Menurut saya,
asuransi adalah produk yang lengkap fungsinya untuk memenuhi
kebutuhan tersebut. Selain unsur proteksi untuk saya dan keluarga,
asuransi juga sebagai sarana menabung dan berinvestasi.
Prediksi industri asuransi pada tahun 2022? Berapa target
pertumbuhan premi Sequis Financial di tahun 2022 dan strategi
Sequis Financial untuk mencapai target tersebut?
Kami optimis industri asuransi akan bertumbuh signifikan di tahun
2022 jika berkaca pada situasi beberapa waktu terakhir ini karena
pandemi covid-19 mulai melandai. Tentu kita berharap, seiring dengan
aktivitas masyarakat yang mulai aktif maka perekonomian bisa
bergerak lagi. Tentu dengan harapan tidak terjadi gelombang berikut
yang kita semua tidak harapkan. Dari segi bisnis, adanya penambahan
mitra kerja dari Sequis Financial dan didukung dengan proses
digitalisasi dalam sales dan submission, kami menargetkan dapat
bertumbuh dengan CAGR (Compound Annual Growth Rate) 30% selama
5 tahun ke depan.

Sequis Insurance Tips
Cari Tahu soal Polis Asuransi & Klaim
Mereka yang memiliki polis asuransi akan merasa lebih tenang sebab
polis asuransi akan membantu meminimalkan kerugian dari risiko
finansial akibat kejadian tak terduga. Hal ini karena risiko tersebut
ditanggung oleh perusahaan asuransi yang akan membayar biaya
perawatan rumah sakit dan memberikan Uang Pertanggungan (UP)
bilamana terjadi cacat atau meninggal dunia selama sesuai ketentuan
polis.
Lalu, kapan dapat merasakan manfaat polis?
Berbeda dengan tabungan yang manfaatnya dapat diambil kapan
saja maka polis bermanfaat saat terjadi risiko sakit, cacat, atau
meninggal dunia. Anda dapat dapat mengajukan klaim dengan
dengan melengkapi formulir pengajuan klaim yang biasanya
disertakan dalam polis atau bisa diunduh dari situs perusahaan
asuransi. Jangan lupa sertakan dokumen yang disyaratkan dengan
lengkap dan belum melewati batas waktu pengajuan klaim.
Saya pusing baca buku polis karena banyak sekali klausulnya
Sebaiknya, luangkan waktu mempelajari buku polis sebab klausul
berguna untuk memberikan informasi kepada Pemegang Polis
mengenai batasan-batasan tertentu dan menghindarkan Anda
dari penolakan klaim asuransi.
Apakah klaim pasti dibayar atau ada kemungkinan ditolak?
Banyak yang ragu saat membeli polis karena takut klaim ditolak.
Sebenarnya, tidak perlu khawatir karena perusahaan asuransi
tercatat dan diawasi oleh OJK sehingga kegiatan bisnis haruslah
transparan termasuk urusan membayar klaim. Asalkan, klaim yang
Anda ajukan sesuai dengan ketentuan polis.
Lalu, mengapa klaim asuransi bisa ditolak?
Ada beberapa penyebab klaim ditolak, yaitu
Polis masih dalam masa tunggu tapi sudah mengajukan
klaim
Ada Pre-Existing Condition (kondisi bawaan) sebelum
memiliki asuransi. Untuk itu, jujur saat mengisi Surat
Permintaan Asuransi (SPA) jika memiliki penyakit bawaan atau
ada riwayat pernah dirawat di rumah sakit.
Termasuk dalam klausul pengecualian. Jika klaim yang
diajukan termasuk dalam pengecualian maka otomatis tidak
akan di-cover
Polis dalam keadaan lapse (tidak aktif) karena tidak
membayar premi sesuai waktu yang ditentukan hingga masa
tenggang berakhir.
Tidak ada manfaat yang dimaksud tercantum dalam polis.
Ada penyakit/kondisi yang ditanggung atau tidak ditanggung
asuransi. Jika tidak tercantum otomatis tidak bisa diklaim.
Di luar wilayah cover. Polis biasanya memiliki plan. Jika plan
yang dipilih hanya meng-cover pengobatan di Indonesia maka
jika dirawat di Singapura, biaya perawatan tidak bisa diklaim.
Melebihi limit asuransi. Ada batas pertanggungan dalam
polis asuransi. Jika limit habis maka tidak bisa mengajukan
klaim. Ada juga polis yang akan mereset nilai pertanggungan
untuk tahun depan. Oleh karena itu, pilih asuransi kesehatan
dengan nilai pertanggungan yang tinggi.
Faktor lainnya yang juga dapat membuat klaim ditolak adalah
dokumen klaim tidak lengkap, data yang tercantum tidak
sesuai, pindah warga negara, bisa juga karena melakukan
pelanggaran hukum atau melakukan kejahatan asuransi,
seperti sengaja melukai diri atau memalsukan dokumen klaim.
Apa yang harus saya lakukan untuk mengantisipasi penolakan
klaim?
Jika sudah menerima buku polis, pelajari apa saja yang di-cover/
tidak. Sebaiknya, manfaatkan Free Look Period. Anda bisa minta
bantuan agen asuransi atau menghubungi service center jika ada
yang tidak dipahami atau ingin mengetahui lebih detail.
Sedangkan bagi Anda yang berencana memiliki polis, minta agen
menjelaskan ilustrasi sedetail mungkin agar Anda lebih cepat
mengerti dan tidak terjadi salah paham.

Sequis Leadership
Memberi Pengaruh Positif Saat Pandemi
Pasti ada berbagai pelajaran positif dari situasi saat ini yang masih
pandemi. Misalnya, kita belajar bersabar dan tidak mengeluh. Belajar
taat pada aturan dengan menjalankan protokol kesehatan dan
memberi diri untuk divaksin covid-19. Kita pun belajar menata
keuangan untuk mempersiapkan hari esok yang lebih baik. Semua
teladan ini tentu memberi pengaruh positif bagi sekitar kita.
Kegiatan vaksinasi covid-19 terus digalakkan demi mengurangi
transmisi penularan, menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat
virus ini, dan mencapai herd immunity. Semangat ini juga dimiliki oleh
Sequis dengan berpartisipasi memberikan vaksinasi kepada
masyarakat di 4 kota, yakni Medan, Semarang, Makassar, Samarinda
pada Oktober–November 2021. Berikut pesan dari para pemimpin
agen Sequis yang ikut serta dalam kegiatan vaksinasi gotong royong
dari Sequis:
BP Founder Mars Agency Sequis Medan Helen Yosefa
Vaksinasi covid adalah langkah penting untuk meringankan risiko jika
terinfeksi covid-19. Lalu, setelah divaksin jangan abai karena penularan
virus, bakteri, maupun sakit lainnya masih dapat terjadi. Miliki asuransi
jiwa dan kesehatan sebagai jaring pengaman finansial keluarga.

BP Legend Fighter 5 Sequis Makassar Cevin Ferdian
Telah banyak kerugian terjadi, seperti kualitas kesehatan menurun,
kematian yang cepat, hilangnya sumber pendapatan keluarga,
kemiskinan dan dampak domino lainnya. Ayo segera vaksin dan miliki
asuransi jiwa & kesehatan sebab mobilitas saat pandemi memiliki risiko
terinfeksi covid-19.

BP Legend Warrior 5 Sequis Semarang Paulus Djojo Soebroto
Kasus covid semakin berkurang karena sudah banyak masyarakat yang
memiliki kekebalan antibodi karena sudah divaksin. Namun, bukan
berarti kita yang belum divaksin menjadi acuh dan tidak vaksin. Kami
mengajak masyarakat berpartisipasi memberi diri divaksin agar kita
semua merasa aman bekerja dan bersekolah.

BP Royal Diamond Agency Sequis Samarinda Fendy Susanto
Kita memerlukan rasa aman dan nyaman untuk beraktivitas. Oleh
karena itu, mari vaksin dan tetap mematuhi protokol kesehatan. Kita
pun perlu memiliki perlindungan tambahan dari risiko finansial, yaitu
asuransi kesehatan karena saat sakit, biaya pengobatan tidaklah sedikit.

Bagaimana dengan Anda, apakah sudah divaksin & memiliki
perlindungan asuransi jiwa & kesehatan dari Sequis?

Sequis Claim
Pembayaran Klaim & Manfaat
untuk Nasabah Sequis
Sequis telah melakukan pembayaran klaim & manfaat sepanjang
kuartal 3/2021. Ini adalah bukti komitmen bahwa Sequis senantiasa
melaksanakan kewajibannya kepada nasabah sesuai ketentuan polis.
Klaim & Manfaat
(termasuk klaim
penebusan unit)

Sequis Life

Sequis Financial

Kuartal 3/2021

Rp2,1 triliun

Rp23,9 miliar

Sequis juga telah membayarkan total klaim kesehatan dan kematian
terkait covid-19 hingga akhir November 2021 senilai lebih dari Rp372
miliar untuk lebih dari 14.000 kasus.

Kena Covid Tidak Enak & Merugikan,
Yusak Hermanto Sarankan Jaga Protokol
& Miliki Asuransi Kesehatan
Yusak Hermanto beserta istri dan kedua anaknya dinyatakan positif
covid-19 pada September 2021. Mereka sekeluarga dirawat di RS Surya
Husada Denpasar. Awalnya, Istri dan putrinya yang terdiagnosis positif
covid dan mengalami pneumonia sehingga perlu mendapat perawatan
medis. Sedangkan Yusak dan putranya yang juga terkonfirmasi covid
merasakan gejala ringan sehingga melakukan isolasi mandiri. Tetapi,
akhirnya menyusul dirawat inap juga karena demam dan batuk yang
tidak kunjung sembuh. Setelah perawatan hari ke-14 dan dilakukan tes
PCR dan rontgen, Yusak sekeluarga melanjutkan isolasi mandiri selama
5 hari dan tetap minum obat dari RS serta terus melakukan kontrol ke
dokter hingga dokter menyatakan sembuh dan selesai isolasi.
Selama dirawat di rumah sakit, Yusak sekeluarga merasa sangat
terbantu dengan menjadi nasabah Sequis. “Proses klaim rawat inap
dilakukan dengan cashless sejumlah Rp429 juta untuk kami berempat
dan semua berjalan lancar. Kantor Pemasaran Sequis di Denpasar
melayani kami dengan sangat baik. Saya bersyukur karena kami telah
memiliki asuransi kesehatan Sequis Q Infinite MedCare Rider (SQIMC).
Pesan saya, walau sudah divaksin covid, tetap jalankan protokol agar
terhindar dari risiko covid-19 karena rasanya tidak enak dan merugikan.
Jangan lupa juga miliki asuransi kesehatan untuk berjaga-jaga jika sakit
menyerang,” tutur Yusak.

Sequis FAQ
Nasabah dapat mengajukan pertanyaan ke Sequis Care di No. (62-21)
2994 2929 atau e-mail ke care@sequislife.com pada Senin–Jumat pukul
08.15-17.00 WIB. Dapat juga melalui media sosial Sequis, yaitu Fan page
di Sequislife OFFICIAL, Twitter @SequisOFFICIAL, dan IG @sequisofficial.
1. Bagaimana cara melakukan reimbursement?
Untuk pengajuan reimbursement, nasabah dapat:
Melengkapi formulir pengajuan klaim perawatan rumah sakit
Melengkapi Surat Keterangan Dokter
Melampirkan fotokopi KTP Tertanggung dan pengajuan klaim
(apabila berbeda)
Melampirkan kuitansi asli dan tagihan detail/terperinci lengkap
beserta tanggal dan nama dokter serta tanggal kunjungan dan
tagihan per kunjungan. Apabila tidak dapat menyerahkan
kuitansi asli karena telah diserahkan untuk pengurusan asuransi
lain, dapat menyerahkan fotokopi yang dilegalisir oleh pihak
rumah sakit disertai dengan surat keterangan dari asuransi lain
dengan mencantumkan jumlah biaya yang sudah dibayarkan
untuk pengajuan klaim
Melampirkan Surat Keterangan Kecelakaan dari kepolisian
apabila kecelakaan lalu lintas, dari tempat kerja apabila
kecelakaan kerja, kronologis yang dibuat Ahli Waris.
2. Apakah Sequis memiliki aplikasi untuk nasabah?
Sequis App adalah aplikasi untuk nasabah Sequis yang bisa diunduh
melalui Google Playstore bagi pengguna Android dan AppStore bagi
pengguna iOS. Cari dengan kata kunci 'Sequis App'. Nasabah dapat
menggunakan berbagai fitur:
Informasi & perubahan terkait data polis (alamat, penerima
manfaat, CC expiry, frekuensi pembayaran)
Informasi & perubahan informasi pribadi (no. HP, telepon, alamat
email)
Informasi & perubahan investasi (switching, redirection, &
withdrawal)
Dokumen polis seperti Pernyataan Transaksi dan E-Policy (untuk
polis baru)
Pengajuan, riwayat, dan monitor status klaim
Informasi harga unit dan kurs
Unduh formulir

Sequis Product
Super Easy Health, Premi Minimal
untuk Manfaat Optimal

Sebentar lagi kita akan masuk akhir tahun. Ini adalah saat yang tepat
untuk mengevaluasi anggaran keluarga agar kita siap menghadapi
tantangan tahun depan. Sudahkan asuransi kesehatan masuk dalam
prioritas Anda? Jika masih ragu karena takut pada komitmen membayar
premi padahal membutuhkan manfaat dari asuransi kesehatan maka
saatnya Anda klik superyou.co.id.
Super You by Sequis Online, baru saja meluncurkan produk asuransi
kesehatan terbarunya Super Easy Health. Produk ini memberikan
batas tahunan hingga Rp1 miliar. Preminya terjangkau, mulai dari
Rp135 ribu. Proses underwriting juga sangat mudah dan cepat tanpa
harus melalui pemeriksaan kesehatan sehingga nasabah yang berusia
30 hari-65 tahun (bisa diperpanjang hingga 75 tahun) sudah bisa
mendapatkan manfaat perlindungan.
Produk ini memberikan perlindungan menyeluruh untuk perawatan
medis pada rawat inap/pembedahan dan rawat jalan sebelum dan
sesudah rawat inap/pembedahan. Tidak perlu khawatir soal klaim
karena produk ini sudah dilengkapi dengan sistem klaim cashless
sehingga nasabah bisa mendapatkan manfaat rawat inap di Indonesia
yang biaya perawatannya akan ditanggung Sequis sesuai tagihan.
Pada rawat inap/pembedahan yang ditanggung adalah biaya rawat
jalan sebelum dan sesudah rawat inap/pembedahan termasuk biaya
konsultasi dokter. Biaya pemeriksaan diagnostik dan laboratorium
sebelum dan sesudah rawat inap/pembedahan. Selain itu, nasabah
juga mendapatkan manfaat rawat jalan lainnya berupa kemoterapi,
radioterapi, cuci darah, dan biaya rawat jalan darurat (termasuk
perawatan gigi). Untuk rawat inap, produk ini akan memberikan
penggantian biaya harian kamar rumah sakit, penggantian biaya di unit
perawatan intensif, biaya pembedahan (termasuk pembedahan pulang
hari), biaya konsultasi harian di rumah sakit (termasuk dokter umum
dan dokter spesialis), biaya ambulan dan lainnya.
Ilustrasi Super Easy Health
Pada 4 Desember 2021, Doni membeli produk asuransi Super Easy
Health dengan premi asuransi* Rp288 ribu/bulan. Usia masuk Doni saat
membeli asuransi ini adalah 35 tahun. Ia memilih plan gold dengan
Metode Pembayaran Premi secara bulanan. Pada 6 Januari 2022, Doni
didiagnosis sakit usus buntu dan harus menjalani rawat inap di rumah
sakit di Indonesia. Tipe kamar yang berhak didapatkan sesuai dengan
plan yang dimiliki: kamar 2 tempat tidur terendah atau Rp750 ribu
(yang mana yang lebih tinggi).
Total biaya rawat inap dan perawatan Doni atas penyakit usus buntu
adalah Rp41.750.000,00. Seluruhnya dibayarkan oleh Super Easy
Health. Detail biaya yang terjadi:

Detail

Biaya yang
Terjadi (Rp)

Biaya Perawatan
Sebelum
Rawat Inap

2 Juta

Biaya Kamar
(3 hari)

2,25 Juta

Biaya Kunjungan
Dokter Spesialis

3,5 Juta

Biaya Pembedahan

30 Juta

Biaya Rumah Sakit
lain-lain

4 Juta

Biaya yang
Ditanggung
Sequis

Biaya yang
Dibayar
Sendiri (Rp)

Sesuai Tagihan

0

* Asuransi ini bersifat YRT (asuransi ekawarsa yang dapat diperbarui setiap tahun),
besar premi akan mengikuti usia tertanggung pada saat perpanjangan polis, dan
pembayaran premi dilakukan selama masa pertanggungan asuransi)

Sequis Inside

IG LIVE
Sequis MDRT Club

MIPOWER by Sequis
Gelar Webinar Finansial

Webinar
Sequis Bersama
Unika Atma Jaya

Webinar Sequis
dengan Universitas Bina
Nusantara

MIPOWER by Sequis
Gelar Webinar Asuransi

Sequis Gandeng
One Onco Gelar
Customer Gathering

Baca Selengkapnya

Sequis Award
Terima kasih atas kepercayaan dan dukungan para nasabah sehingga
Sequis berhasil menerima penghargaan sepanjang tahun 2021.

MOST INNOVATIVE
INSURANCE COMPANIES
AWARDS 2021
Penghargaan dari
majalah Iconomics.
Kategori asuransi jiwa
untuk e-claim.

BEST INSURANCE 2021
Penghargaan dari
Majalah Investor.
Kategori asuransi jiwa.

www.sequis.co.id

INDONESIA’S MOST
POPULAR DIGITAL
FINANCIAL BRANDS 2021
(MILLENIALS’ CHOICE)
Penghargaan dari
majalah Iconomics.
Kategori asuransi jiwa.

MARKET LEADERS 2021
Penghargaan dari
Majalah Media Asuransi.
Kategori asuransi jiwa.

Sequislife OFFICIAL

22nd INFOBANK
INSURANCE AWARDS
2021
Penghargaan dari Majalah
Infobank. Kategori asuransi
jiwa dengan Gross Premium
Rp1 Triliun – Rp5 Triliun
dengan predikat
"EXCELLENT."

Top GRC Award 2021
Penghargaan dari Majalah
Top Business. Kategori
perusahaan dengan 3 Stars
pada TOP GRC Awards 2021.

@sequisofficial

@SequisOFFICIAL

PT Asuransi Jiwa Sequis Life, PT Asuransi Jiwa Sequis Financial dan PT Sequis Aset Manajemen
terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

