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Sudahkah anda memiliki asuransi 

penyakit kritis yang benar dan 

jumlah uang pertanggungan yang 

juga benar ? 

9 dari 10 pemilik asuransi itu salah beli ! Kesala-
han yang paling umum terjadi adalah salah da-
lam memilih produk dan underinsure atau uang 

pertanggungan yang terlalu kecil. 



Apa itu Asuransi Penyakit Kritis ? 

Sebuah bentuk perlindungan dari perusahaan asuransi kepada nasabah dalam bentuk 
uang tunai dengan nilai tertentu apabila nasabah tersebut terdiagnosa salah satu kondisi 
penyakit kritis yang dipertanggungkan misalkan antara lain kanker, pemasangan alat 
pacu jantung, gagal ginjal, stroke, koma, alzheimer, dll. 
 

Mengapa saat ini asuransi penyakit kritis menjadi sebuah kebutuhan ? 

 Menurut World Health Organization (WHO), diperkirakan 55 juta orang meninggal di 
dunia pada tahun 2011 dan sekitar dua per tiganya disebabkan oleh penyakit kritis sep-
erti kardiovaskular, kanker, diabetes, dan penyakit paru kronik.   

 Dari tahun ke tahun probabilitas orang yang terkena penyakit kritis seperti kanker terus 
bertambah khususnya pada kaum wanita 

 Biaya pengobatan yang mahal dan panjang yang mengakibatkan banyak keluarga men-
galami kebangkrutan dalam menanggung keseluruhan biaya pengobatan 

 Keterbatasan asuransi kesehatan dalam menanggung biaya pengobatan terutama yang 
bersifat non medikal yang tidak dapat diklaim ke perusahaan asuransi kesehatan. 

 

Apa bedanya dengan asuransi kesehatan ? 

Asuransi kesehatan akan membayarkan nasabah apabila dirawat di rumah sakit. Besar 
yang akan dibayarkan disesuaikan dengan manfaat yang diambil dan hanya akan mem-
bayar hal-hal yang berhubungan dengan biaya medikal atau biaya pengobatan saja. Se-
dangkan asuransi penyakit kritis akan memberikan uang tunai yang bisa digunakan oleh 
nasabah untuk biaya medikal maupun biaya non medikal. 
 

Kalau sudah punya asuransi kesehatan masih perlukah asuransi penyakit kritis ? 

Selama ini banyak ditemukan nasabah dengan manfaat asuransi kesehatan yang sangat 
terbatas apalagi yang hanya mengandalkan asuransi kesehatan dari perusahaan yang 
tentu tidak akan cukup untuk membiayai pengobatan penyakit kritis seperti kanker yang 
besar apalagi untuk biaya non medikal dan pengobatan yang dilakukan di luar negeri.  
 

Apa itu biaya non medikal ? 

Biaya yang dikeluarkan nasabah yang tidak dapat digantikan oleh perusahaan asuransi 
kesehatan antara lain biaya kehilangan penghasilan selama menjalani terapi yang pan-
jang, biaya akomodasi dan transportasi terutama yang berobat ke luar negeri, biaya pen-
gobatan alternatif atau food supplement, biaya perlengkapan kesehatan tambahan di ru-
mah (oksigen, ranjang, AC, pakaian, dll), biaya tambahan perawat atau pekerja di rumah, 
biaya untuk nombok asuransi kesehatan yang sudah over limit, dll 

 

Siapa yang perlu diprioritaskan untuk mendapatkan asuransi penyakit kritis ? 

 Wanita usia 35 tahun ke atas, karena berdasarkan statistik dari RS Dharmais setiap hari 
ada sekitar 3 pasien wanita baru yang terdiagnosa kanker payudara dan serviks 

 Pria usia 40 tahun ke atas, karena adanya risiko jantung, kanker prostat, kanker paru 
yang semakin tinggi.  

 Self employee, karena potensi kehilangan penghasilan yang akan terjadi selama masa 
terapi pengobatan. 

 Orang yang memiliki keterbatasan pada manfaat asuransi kesehatan dan orang yang 
berorientasi berobat ke luar negeri. 



Apa manfaat dengan memiliki asuransi penyakit kritis ? 

 Melengkapi keterbatasan asuransi kesehatan yang biasanya tidak akan mencukupi 
keseluruhan biaya pengobatan 

 Melindungi aset atau harta anda supaya tidak sampai terjual atau tergadaikan atau 
bahkan mengalami kebangkrutan 

 Karena uang pertanggungan didapatkan secara tunai maka akan memiliki keleluasaan 
untuk mencari terapi pengobatan yang kadangkala tidak selalu berhubungan dengan 
dunia medis 

 Menjamin pemasukan keluarga yang mungkin dapat hilang karena menurunnya produk-
tifitas yang berisiko pada kehilangan pekerjaan 

 Memberikan ketenangan pikiran kepada nasabah dan keluarga karena adanya dana un-
tuk berobat yang cukup dan tersedianya dana untuk operasional keluarga 

 

Berapa uang pertanggungan penyakit kritis yang diperlukan ? 

Berdasarkan riset Asuransi365 biaya pengobatan kanker, jantung dan gagal ginjal di Indo-
nesia saat ini berkisar antara 50-250 juta dan menurut riset American Cancer Society un-
tuk penyakit kritis yang berhubungan dengan kanker ada sekitar 54% biaya non medikal 
yang tidak dapat diklaim ke perusahaan asuransi. Biaya non medikal inilah yang menjadi 
patokan dalam menentukan besarnya uang pertanggungan asuransi penyakit kritis. 
Dengan acuan biaya medikal 50-250 juta maka besar biaya non medikal adalah sekitar 
61-293 juta dan apabila terjadi inflasi 8% per tahun maka besarnya akan menjadi : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estimasi ini bila pengobatan dilakukan di Indonesia dan apabila dilakukan di luar negeri 
seperti Singapore maka estimasi ini dapat dikalikan dengan 2 atau 3. 

 

Bagaimana cara membaca uang pertanggungan berdasarkan tabel di atas ? 

Misalkan Mr. X usia 45 tahun dengan asumsi usia harapan hidup sampai dengan 75 ta-
hun (30 tahun mendatang) maka  uang pertanggungan asuransi penyakit kritis yang di-
perlukan sekitar 614 juta sd 2,9 miliar atau nilai tengah yaitu 1,5 miliar.  

Dengan catatan : asumsi Mr. X diatas untuk total biaya pengobatan kondisi penyakit kritis 
yang bersifat umum dan dilakukan di Indonesia serta wajib dilengkapi dengan asuransi 
kesehatan untuk mengcover biaya medikalnya. 

Periode Min Mid Max

Sekarang 61 150 293

5 Tahun Mendatang 90 220 431

10 Tahun Mendatang 132 324 633

15 Tahun Mendatang 194 476 929

20 Tahun Mendatang 284 699 1,4 M

25 Tahun Mendatang 418 1 M 2 M

30 Tahun Mendatang 614 1,5 M 2,9 M

40 Tahun Mendatang 1,3 M 3,2 M 6,4 M
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Apa alternatif asuransi penyakit kritis terbaik di Indonesia ? 

Untuk kategori produk unit link yang terbaik adalah CI100 dari Allianz karena : 

 Melindungi hingga 100 kondisi penyakit kritis mulai dari stadium awal, intermediate, ad-
vanced hingga catastrophic 

 Uang pertanggungan yang besar hingga maksimal 2 miliar 

 Masa bertahan hidup (survival period) selama 7 hari 

 Masa perlindungan hingga usia 100 tahun 

 Biaya premi yang relatif lebih murah dibandingkan dengan kompetitor yang sekelas 

 Melekat ke produk dasar asuransi jiwa dengan besar uang pertanggungan jiwa yang 
sama dengan besar uang pertanggungan penyakit kritis. 

 Ada manfaat tambahan untuk angioplasti dan komplikasi diabetes 
 

Berapa besar premi CI100 yang harus dibayar ? 

Untuk uang pertanggungan penyakit kritis 1 miliar plus asuransi jiwa 1 miliar, besar premi 
per bulan mulai dari : 

 Usia 30 tahun - Pria 1 juta & wanita 1 juta 

 Usia 35 tahun - Pria 1,2 juta & wanita 1,3 juta 

 Usia 40 tahun - Pria 1,7 juta & wanita 1,6 juta 

 Usia 45 tahun - Pria 2,5 juta & wanita 2,3 juta 

 Usia 50 tahun - Pria 4 juta & wanita 2,9 juta 

 Usia 55 tahun - Pria 6,5 juta & wanita 4,3 juta 

 Usia 60 tahun - Pria 10 juta & wanita 6,2 juta 

Besar premi dengan uang pertanggungan (UP) lainnya silakan dikalikan secara prosen-
tase. Misalkan pria usia 40 tahun untuk UP 300 juta adalah 30% x 1,7 juta = 510 ribu 

 

Apa kelebihan membeli CI100 Allianz melalui Asuransi365 ? 

Anda akan ditangani oleh Andreas Hartono, CFP seorang financial planner dan insurance 
consultant yang akan memberikan anda edukasi dan pilihan asuransi yang terbaik dan 
anda sebagai nasabah juga akan mendapatkan free edukasi tentang perencanaan keu-
angan, investasi, reksadana, saham dan voucher 2 juta untuk konseling masalah anak 
dan workshop How To Deal With Your Child. 

 

Apa syarat untuk mendapatkan asuransi penyakit kritis CI100 dari Allianz ? 

Syarat yang paling utama adalah anda masih dalam kondisi sehat karena tanpa 
kesehatan yang baik besar kemungkinan asuransi anda akan ditolak oleh Allianz.  

Membeli asuransi di Asuransi365 mendapatkan free : 

 Konsultasi tentang asuransi 
 Konsultasi tentang perencanaan keuangan & investasi 
 Konsultasi masalah anak dengan Psikolog Anak  
 Two Days Workshop “How To Deal With Your Child” 
 Buku Nasibmu di Dompetmu  
 Family Gathering setahun 1-2 kali 

Mumpung masih sehat saatnya memiliki asuransi yang benar 


