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PENGECUALIAN

Q CRITICAL CARE PLUS

Manfaat untuk Penyakit Kri�s akan dibayarkan, kecuali secara langsung atau �dak langsung disebabkan oleh 
salah satu hal di bawah ini:

1.

Kondisi yang Sudah Ada Sebelumnya yang terjadi sebelum Tanggal Mulai Kontrak Asuransi;
Penyakit bawaan, kelainan bawaan dan/atau cacat bawaan;
adanya infeksi Human Immunodeficiency Virus (HIV) di dalam tubuh Tertanggung atau disebabkan secara 
langsung atau �dak langsung oleh Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS) atau Penyakit yang 
berkaitan dengan Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS) diluar definisi yang ditanggung pada 
Polis ini;
efek dari penyalahgunaan alkohol, narkoba, atau ketergantungan lainnya;
bunuh diri atau percobaan bunuh diri, melukai atau mencederai diri sendiri dengan sengaja atau usaha 
untuk melakukannya baik waras maupun �dak, sadar maupun �dak;
pelanggaran atau percobaan pelanggaran dari hukum atau kebal terhadap hukum; �ndakan kriminal; 
penyerangan atau pembunuhan; atau
perang (baik diumumkan atau �dak), invasi oleh negara lain, permusuhan atau operasi perang (baik 
diumumkan atau �dak), pemberontakan, huru hara, kudeta, perlawanan, revolusi, militer atau angkatan 
bersenjata, atau par�sipasi dalam aksi/kegiatan militer

a.
b.
c.

d.
e.

f.

g.

Manfaat untuk rawat inap jangka panjang di Ruang Perawatan Intensif akan dibayarkan, kecuali secara 
langsung atau �dak langsung disebabkan oleh salah satu hal di bawah ini:

2.

rawat inap atas semua pengecualian yang berlaku untuk manfaat utama, termasuk Kondisi yang Sudah 
Ada Sebelumnya;
rawat inap untuk tujuan mendonorkan organ;
rawat inap untuk tujuan kosme�k, pengurangan berat badan, atau mengubah jenis kelamin;
rawat inap atas kondisi bawaan;
rawat inap untuk Penyakit kejiwaan atau mental;
rawat inap atau pembedahan untuk memperbaiki penglihatan atau gangguan refrakter;
rawat inap karena perawatan palia�f;
rawat inap di High Depedency Unit (HDU) dan/atau neonatal ICU (NICU); atau
rawat inap yang bertujuan untuk karan�na atau isolasi karena penyakit menular/infeksi.

a.

b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.

Manfaat meninggal dunia akan dibayarkan, kecuali secara langsung atau �dak langsung disebabkan oleh 
salah satu hal di bawah ini:

3.

bunuh diri apabila peris�wa itu terjadi dalam waktu 2 (dua) tahun setelah Pertanggungan berlaku (atau 
dalam waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal Pemulihan Polis);
hukuman ma� oleh pengadilan;
akibat perbuatan kejahatan yang dilakukan dengan sengaja oleh mereka yang berkepen�ngan dengan 
Pertanggungan maka Penanggung dibebaskan dari kewajiban membayar apapun juga; atau
perbuatan dan/atau percobaan melanggar hukum.

a.

b.
c.
d.


