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ACA Providers Gathering
Tingkatkan Sinergi Kerjasama Pelayanan Asuransi Kesehatan
Jakarta, 3 November 2011. Hari ini PT Asuransi Central Asia (ACA) mengadakan
Providers Gathering di Balai Kartini, Jakarta. Acara yang pertama kali digelar oleh ACA
ini bertujuan untuk memperkuat hubungan antara ACA dengan pihak provider (rumah
sakit) sehingga tercipta pelayanan kesehatan yang baik kepada konsumen. Pada
kesempatan ini ACA mengundang sekitar 90 rumah sakit terpilih dari wilayah
Jabodetabek. Penyediaan layanan rumah sakit provider merupakan salah satu
keuntungan dari produk lini usaha asuransi kesehatan ACA MEDI+.
Menurut Junior Director ACA, Eduardus Agus SD, pangsa pasar asuransi kesehatan
di Indonesia sangat besar, terutama di daerah perkotaan mengingat gaya dan pola
hidup masyarakat perkotaan dirasa semakin tidak teratur dan serba instan, tentu
semakin meningkatkan risiko terhadap kesehatan. Untuk itu ACA menaruh perhatian
yang besar pada lini usaha asuransi kesehatan. “Sampai akhir tahun 2011 ini MEDI+
telah melayani 25 ribu konsumen yang tersebar di seluruh Indonesia, dan kami
menargetkan untuk mencapai 50 ribu konsumen pada 2012 nanti. Di seluruh Indonesia
ACA sudah bekerjasama dengan lebih dari 600 rumah sakit dan klinik yang siap
menerima konsumen ACA yang ingin berobat,” katanya pada saat pembukaan acara
Providers Gathering.
Dengan adanya acara ini diharapkan tercipta sinergi kerjasama antara PT. Asuransi
Central Asia selaku penyedia produk, Admedika selaku pendamping proses administrasi
klaim serta seluruh rumah sakit provider terpilih. Presiden Direktur ACA, Teddy
Hailamsah mengatakan “ACA dan providers-nya harus bahu membahu dan saling
mendukung untuk menciptakan pelayanan yang baik kepada konsumen khususnya di
bidang kesehatan, lebih luas lagi dapat lebih berkontribusi pada kesejahteraan,
kenyamanan dan kepastian atas pelayanan kesehatan bagi masyarakat Indonesia.”
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Tentang ACA
PT Asuransi Central Asia (ACA) berdiri sejak tanggal 29 Agustus 1956. ACA
menyediakan semua produk asuransi umum yang memberikan perlindungan terhadap
kerugian harta benda, tuntutan hukum, pribadi dan keuangan dengan didukung oleh
perusahaan reasuradur terpercaya dari dalam dan luar negeri.
Dengan motto “Perlindungan Kami adalah Kenyamanan Anda”, saat ini ACA memiliki 59
kantor cabang dan perwakilan yang tersebar di seluruh Indonesia, ditambah 1 unit
syariah yang berpusat di Jakarta. Meski fokus utama bisnis perusahaan adalah di
Indonesia, namun ACA terus mencoba memanfaatkan kesempatan pengembangan
bisnis di Asia dengan membentuk kemitraan dengan beberapa perusahaan asosiasi di
kawasan ini.

Tentang MEDI+
MEDI+ merupakan program asuransi kesehatan dari PT Asuransi Central Asia yang
pertama kali diluncurkan pada tanggal 1 Desember 2009. ACA bekerjasama dengan
Admedika dalam mengembangkan pelayanan ”swipe card” yang dapat digunakan
konsumen di 610 rumah sakit dan klinik terpilih di seluruh Indonesia untuk proses klaim
asuransi kesehatan yang cepat dan efisien. Pelayanan produk meliputi rawat inap, rawat
jalan, rawat gigi, dan melahirkan. Hingga saat ini MEDI+ melayani lebih dari 25 ribu
karyawan.
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