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Ringkasan Produk OSHC 
Ringkasan tentang apa yang tercakup dalam OSHC:
OSHC akan membantu pembayaran hampir semua biaya perawatan medis dan rumah sakit yang mungkin dibutuhkan oleh siswa internasional selama studi di Australia.

Cakupan pengobatan

Dokter Umum •  Santunan setara 100% biaya Medicare Benefit Schedule/MBS (Jadwal Manfaat Medicare). Anda 
harus membayar selisihnya (jika ada) antara santunan OSHC dan biaya nyata yang dikenakan.

Spesialis dan semua Medicare lainnya – layanan pengobatan di 
luar rumah sakit yang diakui

•  Santunan setara 85% dari biaya  Medicare Benefit Schedule (MBS). Anda harus membayar selisihnya 
(jika ada) antara santunan OSHC dan biaya nyata yang dikenakan.

Layanan pengobatan selaku pasien inap di rumah sakit •  Santunan setara 100% biaya Medicare Benefit Schedule/MBS (Jadwal Manfaat Medibank). Anda 
harus membayar selisihnya (jika ada) antara santunan OSHC dan biaya nyata yang dikenakan.

Cakupan Rumah Sakit

Kami membayar santunan pada: •  Rumah Sakit Swasta/Fasilitas Rumah Sakit Sehari yang terdaftar (Registered Day Hospital 
Facility)  
– Kamar rumah sakit berbagi dengan pasien lain atau privat   
– Tarif kamar operasi dan rawat intensif

• Rumah Sakit Umum  
– Pasien rawat inap dalam kamar berbagi dengan pasien lain 
– Menjalani rawat inap hari itu juga (hanya kamar berbagi dengan pasien lain) 
– Kecelakaan dan gawat darurat 
– Layanan pengobatan dan paska-operasi bagi pasien rawat jalan

•  Prostesis yang ditanamkan dengan operasi pada Jadwal Prostesis Pemerintah Federal 
(Government Prostheses Schedule) 

Anda akan bertanggungjawab untuk membayar selisih antara santunan OSHC dan tagihan 
rumah sakit. Penting agar Anda memeriksa hak manfaat Anda di Medibank Private sebelum 
masuk ke rumah sakit.

Biaya dari kantong sendiri di rumah sakit

Beberapa pengeluaran mungkin tidak sepenuhnya 
ditanggung di bawah OSHC Anda saat Anda rawat inap di 
rumah sakit. Pengeluaran tersebut disebut pengeluaran dari 
kantong sendiri.

Harap mengkonfirmasikan perincian pengeluaran apa 
saja dari kantong sendiri sebelum masuk rawat inap (jika 
mungkin) dengan semua dokter (termasuk dokter bedah, 
asisten dokter dan spesialis anestesi), rumah sakit dan 
Medibank Private.

Mungkin ada beberapa pengeluaran dari kantong sendiri yang besarnya berbeda-beda antara 
rumah sakit.  Pengeluaran tersebut mungkin meliputi:

•  Selisih apa saja antara tagihan dokter dan manfaat yang dapat dibayarkan oleh Medibank 
Private

• Tagihan pasien rawat jalan diajukan oleh rumah sakit swasta

•  Prostesis yang ditanamkan dengan operasi dan lain-lain pada Australian Government Prostheses 
Schedule (Jadwal Prostesis Pemerintah Australia) yang memiliki selisih (gap) atau yang tidak 
terdapat dalam Jadwal

•  Biaya untuk prosedur tidak diakui untuk tujuan manfaat Medicare

•  Biaya untuk beberapa obat farmasi

•  Item apa saja yang diberikan pada Anda saat pulang dari rumah sakit

•  Layanan atau item apa saja dalam rumah sakit Member’s Choice (Pilihan Anggota) yang tidak 
tercakup oleh persetujuan kami dengan rumah sakit.

Obat-obatan dengan resep dokter

OSHC memberikan santunan untuk obat-obatan dengan 
resep dokter, kecuali kontraseptif oral (misalnya ‘pil’ 
kontraseptif) dan obat-obatan dengan resep dokter untuk 
maksud kosmetik.

•  Anda akan diminta untuk membayar kontribusi pada biaya setiap item dalam resep dokter. 
Medibank Private kemudian akan membayar manfaat sampai dengan $50 per item

•  An annual limit of $300 per calendar year (1 January to 31 December)  
per person and $600 per calendar year per family membership applies.

bersambung di sebalik ...



Informasi ini berlaku mulai tanggal 1 Januari 2011 dan dapat berubah dari waktu ke waktu. Jika Anda ingin mengubah cakupan asuransi Anda, silakan menelepon kami di nomor 132 331.

CSOO90

Bagaimana mencari informasi lebih lanjut
Informasi di sini tidak dimaksudkan untuk suatu keterangan yang menyeluruh tentang cakupan OSHC 
atau syarat dan kondisi yang melampirinya. Jika Anda ingin informasi lebih lanjut tentang cakupan 
OSHC silakan merujuk pada Panduan Keanggotaan OSHC.

Sebelum memesan suatu pengobatan, Anda harus selalu terlebih dahulu menanyakan 
pada kami santunan apa yang dapat Anda harapkan dengan menelepon kami di 132 331 
atau mengunjungi gerai Medibank.

medibank.com.au

Layanan ambulans yang diperlukan secara medis

Pengangkutan ambulans saat diperlukan untuk masuk ke 
rumah sakit atau untuk pengobatan gawat darurat yang 
diberikan atau diatur oleh suatu layanan ambulans yang 
disetujui.

• 100% biaya yang ditagihkan.

Apa yang tidak tercakup

Beberapa layanan tidak mendapat pembayaran santunan, 
antara lain:

Catatan: untuk informasi lebih lanjut tentang apa yang tidak 
tercakup dalam asuransi, silakan merujuk pada Panduan 
Keanggotaan OSHC.

• Pengobatan selama masa menanti untuk kondisi medis apapun atau yang berkaitan langsung 
   pada kondisi sekunder yang sudah ada sebelum Anda tiba di Australia atau cakupan Anda  
   mulai, mana saja yang lebih kemudian. Lihat masa tunggu di bawah ini

•  Layanan reproduksi dengan bantuan, seperti inseminasi buatan/bayi tabung (in-vitro 
fertilisation/IVF)

• Pengobatan yang diberikan di luar Australia, termasuk pengobatan yang diberikan selama  
   perjalanan ke dan dari Australia

•  Pengobatan yang diurus sebelum Anda, suami/istri Anda atau anak-anak tanggungan Anda 
datang ke Australia

•  Pengobatan yang tidak dianggap perlu secara medis, mis. layanan penyaringan kesehatan 
dan bedah plastik 

•  Pemeriksaan medis apa saja, sinar-x atau patologi yang diminta oleh DIAC sebagai bagian 
dalam proses pembaharuan visa siswa

•  Transportasi masuk ke atau keluar dari Australia dalam keadaan apapun

•  Peralatan optik dan layanan tambahan, seperti gigi atau fisioterapi (kecuali yang dicakup 
dalam persetujuan kami dengan rumah sakit Member’s Choice). Jika Anda ingin ditanggung 
untuk biaya tersebut, Anda harus mempertimbangkan untuk membeli cakupan ‘ekstra’ dari 
kami.

Masa tunggu

Tenggang waktu Anda harus menunggu sebelum santunan 
dapat dibayarkan.

Tenggang waktu menunggu selama 12 bulan dikenakan pada santunan pengobatan untuk:

•  Kondisi yang sudah ada sebelum Anda tiba atau cakupan Anda mulai, yang mana yang 
kemudian

•  Kondisi sekunder yang timbul setelah kondisi tersebut.

Layanan lain

Nasihat dan bantuan gawat darurat

Layanan panggilan telepon gawat darurat bebas pulsa* 
24-jam, 7 hari seminggu, termasuk layanan jasa juru bahasa 
lewat International SOS.

Juru bahasa tersedia untuk bahasa Indonesia, Jepang, 
Mandarin, Melayu, Canton, Thai, Korea dan Portugis.

Layanan antara lain:

• Nasihat dan bantuan medis gawat darurat

•  Rujukan ke dokter atau pusat medis untuk pengobatan dan bantuan untuk membuatkan janji 
temu

• Akses ke solicitor (pengacara) untuk nasihat hukum umum dan rujukan

• Bantuan telepon untuk mengganti dokumen perjalanan atau paspor.

program imbalan ‘feelbetter ’

Akses ke program imbalan ‘feelbetter’ Medibank Private.

•  Diskon dan tawaran untuk layanan dan produk kesehatan, kebugaran, gaya hidup dan 
bersantai

•  Tiket bioskop, tarif hotel, klub kesehatan, langganan majalah, dan lain-lain yang jauh lebih 
murah.

*Panggilan bebas pulsa dari kebanyakan sambungan tetap telepon. Namun sambungan panggilan dari telepon seluler (HP) mungkin dikenakan biaya.


