


FAQ KERJASAMA PROMO
MEDICAL CHECK UP

PRUDENTIAL SYARIAH
DAN

BETHSAIDA HOSPITAL

No Pertanyaan Jawaban

1 Promo medical check up (MCU) apa saja
yang diberikan oleh Bethsaida Hospital?

1. Diskon 15% untuk semua pemeriksaan laboratorium
(kecuali pemeriksaan yang dirujuk untuk dilaksanakan
diluar rumah sakit dan screening COVID)

2. Diskon 25% untuk MSCT cardiac

2 Siapa saja yang dapat menggunakan promo
ini?

Promo ini berlaku untuk seluruh nasabah pemegang kartu
kesehatan Prudential Syariah semua produk tanpa harus
melakukan rawat inap

• Asuransi Tambahan Kesehatan PRUHospital&Surgical (75)
Syariah

• Asuransi Tambahan Kesehatan PRUHospital&Surgical
Cover Syariah

• Asuransi Tambahan Kesehatan PRUHospital&Surgical
Cover Plus Syariah

• Asuransi Tambahan Kesehatan PRUPrime Healthcare 
(PPH) Syariah

• Asuransi Tambahan Kesehatan PRUPrime Healthcare Plus 
(PPH Plus) Syariah

• Asuransi Kesehatan PRUSolusi Sehat (PSS) Syariah

3 Bagaimana cara mendapatkan promo ini? 1. Nasabah dengan status polis aktif.

2. Nasabah melakukan pendaftaran H - 1 melalui hotline
Bethsaida Hospital.

3. Nasabah wajib memperlihatkan KTP (jika sudah memiliki
KTP) dan kartu kesehatan Prudential. Jika nasabah belum
memiliki KTP, dapat menggunakan kartu pelajar atau KTP
orang tua.

4. Rumah Sakit akan melakukan validasi data nasabah.

4 Apakah ada batasan bagi nasabah untuk
mengambil promo tersebut?

Tidak ada batasan untuk pengambilan promo ini. Selama
periode promo masih berlaku, dan status polis nasabah aktif.

5 Apa saja yang termasuk dalam pemeriksaan
laboratorium di Bethsaida Hospital?

Semua pemeriksaan yang dilakukan di unit laboratorium
Bethsaida Hospital di lantai 2.

6 Kapan jadwal medical check up (MCU) di
Bethsaida Hospital dapat dilakukan?

Sesuai jam operasional yang berlaku di rumah sakit:
- Jam operasional unit laboratorium : 24 jam
- Jam operasional unit radiologi : 24 jam
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7 Apa saja yang perlu dipersiapkan sebelum

melakukan pemeriksaan laboratorium?

Untuk pemeriksaan :
• Total kolesterol
• HDL
• LDL
• Trigliserida
• Gula darah puasa
• Gula 2 jam PP
Nasabah melakukan puasa 10 – 12 jam, hanya
diperbolehkan minum air putih selama puasa.

8 Berapa lama hasil pemeriksaan laboratorium
selesai?

Hasil pemeriksaan laboratorium yang tidak dirujuk
keluar Bethsaida Hospital akan selesai dalam 2 – 4 jam

9 Apa yang dimaksud dengan MSCT cardiac? Pemeriksaan CT scan jantung, yang dilakukan di unit
radiologi.

10 Apa saja yang perlu dipersiapkan sebelum
melakukan MSCT cardiac?

• Nasabah harus melakukan pemeriksaan ureum dan
kreatinin terlebih dahulu.

• Nasabah melakukan puasa 4 jam sebelum
pemeriksaan ureum dan kreatinin. Hasil
pemeriksaan ureum dan kreatinin akan selesai dalam
1 jam.

• Nasabah dapat melakukan pemeriksaan MSCT
cardiac bila hasil pemeriksaan ureum dan kreatinin
dalam batas normal.

11 Berapa lama hasil pemeriksaan MSCT cardiac
selesai?

Pemeriksaan akan selesai dalam 3 – 4 jam.

12 Bagaimana cara pengambilan hasil medical check
up (MCU)?

Hasil medical chek up (MCU) dapat diambil di unit
laboratorium di lantai 2 atau unit radiologi di lantai 1
sesuai jam operasional dengan menunjukkan kuitansi
asli pembayaran.

13 Bagaimana cara pembayarannya? Pembayaran tidak dapat dijaminkan dan tidak dapat
diklaim secara reimbursement ke Prudential
(pembayaran langsung ke rumah sakit secara tunai atau
cara pembayaran lainnya yang tersedia di rumah sakit),
untuk nasabah pemegang kartu kesehatan Prudential
Syariah semua produk :
• Asuransi tambahan kesehatan PRUHospital&Surgical

Syariah
• Asuransi tambahan kesehatan PRUHospital&Surgical

Plus Syariah
• Asuransi tambahan kesehatan PRUPrime Healthcare 

Syariah
• Asuransi tambahan kesehatan PRUPrime Healthcare 

Plus Syariah
• Asuransi kesehatan PRUSolusi Sehat Syariah
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14 Promo ini berlaku sampai kapan? Promo berlaku hingga 31 Desember 2022.

15 Apakah promo ini dapat digabungkan dengan

promo lainnya?

Promo paket tersebut tidak dapat digabungkan dengan
promo lainnya.

16 Jika ada yang ingin ditanyakan lebih lanjut terkait
promo ini dapat konfirmasi kemana?

Hotline Bethsaida Hospital di nomor telepon : (021)
2930 9999
Ervy : 08125471975


