
Buku panduan
asuransi kesehatan



Dengan Jolly, 
buat gaya hidup sehatmu

lebih mudah

Unduh
 Jolly super app di sini

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jolly.id.app
https://apps.apple.com/id/app/jolly-super-app/id6443952582


Daftar isi

Berkenalan dengan super app Jolly

Bagaimana menggunakan Jolly

 1. Memulai dengan Jolly

 2. Cara menghubungkan polis di Jolly

 3. Cek manfaat asuransimu di Jolly

 4. Cara mengajukan klaim asuransi di Jolly

 5. Cara cek riwayat klaim di Jolly

Telemedis

Daftar rumah sakit
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Berkenalan dengan super app Jolly

Jolly, super app asuransi paling mudah digunakan untuk semua kebutuhan asuransimu. Mulai dari kartu 
kepesertaan asuransi elektronik, pengecekan manfaat asuransi, pengajuan klaim, pencarian rumah sakit 
dan klinik, konsultasi virtual dengan layanan telemedis, dan juga banyak fitur menarik lainnya yang akan 
datang!

Lebih dari sekedar aplikasi asuransi,

Jolly, super app pendukung gaya hidup sehatmu!

Kartu asuransi elektronik

Cek riwayat klaim

Daftar rumah sakit 24/7 Customer Service

Pengajuan klaim online

Telemedis

Cek status klaim

Pengantaran dan 
pengambilan obat

Fitur menarik lainnya



Untuk memulai, kamu harus membuat akun Jolly menggunakan nomor handphonemu. Selanjutnya, 
kamu juga perlu mengisi data diri dan nomor kepesertaan asuransimu. Nomor kepesertaan asuransimu 
bisa kamu lihat di kartu asuransi KSKmu dengan format contoh; “KSK123456-7”. Setelah itu, kamu 
tinggal menerima Syarat dan Ketentuan yang berlaku, memasukkan OTP, lalu memberi izin kebijakan 
penggunaan data pribadimu di Jolly.
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1. Memulai dengan Jolly

1.1.
Masukkan nomor
handphonemu.

1.2.
Isi data diri.

1.6.
Jika berhasil, semua polismu dengan nomor anggota 

asuransi atau nomor KTP (NIK) yang sama akan otomatis 
terhubung dan siap diakses di Jolly.

1.1

1.2

1.3.
Isi nomor kepesertaan asuransimu lalu

terima Syarat dan Ketentuan.

1

1.4

1.4.
Masukkan OTP (6-digit)
yang dikirim ke nomor 

handphonemu melalui SMS.

1.5.
Berikan izin untuk penggunaan 

data pribadi.

2
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2. Cara menghubungkan polis di Jolly

Jika kamu memiliki polis yang lain, kamu dapat menghubungkan dan mengaturnya bersamaan di akun 
Jollymu. Dengan menghubungkan beberapa polis, kamu bisa mengatur polis pasangan dan anakmu 
sekaligus.

2.1.
Buka menu “Polis”,

Geser kiri pada kartu polismu,
dan pilih “+Hubungkan polis saya”.

2.2.
Tap “Hubungkan polis saya”

untuk lanjut.

2.3.
Isi data diri dan nomor polismu.

2.4.
Daftar polismu akan muncul, tap 

“Hubungkan semua” untuk 
menyelesaikan proses.

2.1

2.3
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3. Cek manfaat asuransimu di Jolly

3.1.
Buka menu “Polis” ,

pilih polis yang mau kamu cek, lalu
tap “Cek manfaat”.

3.2.
Kamu bisa cek detail manfaat

di halaman ini.

1

2

Jolly dapat memberikan informasi apa saja manfaat asuransi yang kamu miliki. Kamu bisa melihat 
detail seperti apakah kamu berhak atas rawat inap dan rawat jalan, persalinan, optik, dan manfaat 
lainnya. Selain itu, kamu juga bisa memeriksa saldo manfaat yang bisa kamu gunakan.

3.3.
Untuk cek saldo manfaat,

tap “Saldo manfaat”.

3.4.
Buka WhatsApp.

3.5.
CS kami akan dengan senang hati 

memberikan informasi saldo manfaat 
24/7. 
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4. Cara mengajukan klaim asuransi di Jolly

Jolly menawarkan kemudahan pengajuan klaim online untuk setiap polis yang terhubung di akunmu. 
Itu berarti, kamu bisa mengajukan klaim online untuk diri sendiri dan juga anggota keluargamu.

Perlu diingat, apabila klaim berjumlah Rp 3.000.000 atau kurang, kamu perlu mengirimkan 
dokumen pendukung berupa softcopy yang akan dikirimkan melalui proses pengajuan klaim online. 
Namun, jika jumlah klaim lebih dari Rp 3.000.000, pengajuan klaim online akan dilakukan dengan 
hardcopy tambahan yang perlu dikirimkan ke kantor KSK.

4.1.
Buka menu “Polis”,
Pilih polis dan pilih

“Ajukan klaim”.

4.2.
Buka WhatsApp.

1

2

4.3.
CS kami akan dengan senang hati 
membantu pengajuan klaim 24/7.
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5. Cara cek riwayat klaim di Jolly

Jolly menawarkan fitur cek riwayat klaim agar kamu dapat melacak pengajuan semua klaim yang kamu 
buat. Dengan fitur ini, kamu dapat mengetahui riwayat klaim, apakah sudah diproses, dibayar penuh, 
dibayar sebagian (tergantung kondisi), atau ditolak.

5.1.
Buka menu “Polis”,
Pilih polis dan pilih
“Riwayat klaim”.

5.2.
Buka WhatsApp.

1

2

5.3.
CS kami akan memberikan informasi 

riwayat klaim 24/7.
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Layanan kesehatan digital
untuk member KSK

Brought to you by
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Telemedis
Jolly bermitra dengan penyedia layanan telemedis untuk mempersembahkan layanan medis secara 
cashless bagi member asuransi kesehatan KSK. Anggota kami berhak untuk berkonsultasi online 
melalui Manfaat Rawat Jalan (OPD), di mana member tidak perlu mengeluarkan uang. Untuk 
menggunakan layanan cashless ini, pastikan keanggotaan asuransi kesehatan KSKmu telah terhubung 
dengan aplikasi penyedia Telemedis masing-masing.

1.
 Buka menu “Polis”
dan pilih polismu.

4.
Buka aplikasi penyedia 

layanan telemedis favorit kamu.

2.
Pilih “Telemedis”.

5.
Masuk ke aplikasi Telemedis dan 
hubungkan asuransimu ke fitur 

cashless.

3.
Pilih penyedia layanan telemedis 

favorit kamu.

2

1

Cara menggunakan layanan Telemedis
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Daftar rumah sakit

Cara untuk akses Daftar rumah sakit

Cek rumah sakit dan klinik 
rekanan KSK di sini.

Dengan Jolly, kamu dapat menemukan daftar rumah sakit sebagai referensi akses. Daftar rumah sakit* 
dapat merekomendasikan rumah sakit yang cocok untukmu sesuai dengan lokasi, waktu perjalanan, 
cakupan OPD, dan juga penyakitmu. *Fitur daftar Rumah Sakit versi ini akan segera hadir.

1.
Buka menu “Polis”
dan pilih polismu.

2.
Pilih “Daftar rumah sakit”.

2

1



Hubungi kami

PT KSK Insurance Indonesia
Centennial Tower, 38th Floor,
Jl. Jendral Gatot Subroto Kav. 24 & 25,
Jakarta, 12930, Indonesia

+6221 5083 2829

hello@easysunday.co.id

+62 877 5083 2829


