


FAQ KERJASAMA PROMO  
PRUDENTIAL SYARIAH 

DAN
RS SENTRA MEDIKA CIBINONG

No Pertanyaan Jawaban
1 Seperti apa promo ScallingGigi yang

diberikan RS Sentra Medika Cibinong untuk  
nasabah pemgeang kartu manfaat Pru Solusi  
Sehat Plus Pro ?

Promo harga khusus untuk pemegang kartu kesehatan
Prudential Syariah untuk nasabah pemegang kartu manfaat
Pru Solusi Sehat Plus Pro Syariah, berupa potongan harga
sebesar 20%!

Include:
- Konsultasi dokter
- PembersihanKarang Gigi

2 Siapa saja yang dapat menggunakan promo
ini?

Promo ini berlaku untuk seluruh nasabah pemegang kartu
asuransi tambahan kesehatan PRUSolusi Sehat Plus Pro Syariah 
tanpa harus melakukan rawat inap atau tindakan lainnya.

3 Bagaimana cara mendapatkan promo ini? 1. Nasabah dengan status polis aktif.
2. Nasabah melakukan pendaftaran 1 (satu) hari sebelum

pelaksanaan Pemeriksaan Scalling melalui nomor
customer service RS Sentra Medika Cibinong pada jam
layananRumah Sakit.

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

4. Rumah sakit akan melakukan validasi data nasabah.

4 Apakah Promo ini dapat berlaku di semua
unit Sentra Medika Hospitals Group?

Tidak, hanya berlaku di RS Sentra Medika Cibinong saja.
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5 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.

6 Kapan jadwal Scalling Gigi di RS Sentra Medika
Cibinong?

Sesuai jadwal dokter di Poli Gigi.

7 Apa saja yang perlu dipersiapkan sebelum
melakukan pemeriksaan ini?

Tanpa persiapan khusus (tidak perlu puasa)

8 Bagaimana cara pembayaran promo Scalling Gigi
tersebut?

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)

9 Promo ini berlaku sampai kapan? Promo berlaku sampai dengan 31 Desember 2022

10 Apakah promo ini dapat digabungkan dengan

promo lainnya?

Promo paket tersebut tidak dapat digabungkan dengan
promo lainnya.

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

Customer service: 081133303966
Marketing RS: 087832511696
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