JAPAN MEDICAL TOUR
Bersama dengan J Trust Bank yang akan membantu dan membuat anda memahami
betapa pentingnya kesehatan saat ini, Anda akan menerima pemeriksaan medis
menyeluruh oleh salah satu institusi medis terkemuka di Jepang. Untuk Hasil
pemeriksaannya juga dapat di konsultasikan dengan Dokter utama Anda. Anda akan
dapat terus maju sehat dan menjalani kehidupan yang nyaman untuk jangka waktu yang
lebih lama dengan menerima saran tentang hal - hal yang menjadi perhatian Anda.

Jenis Layanan

Simple Course

Premium Course

PET-CT scan

Menyuntikkan jejak obat radioaktif di dalam tubuh, PET dan analisis dan
diagnosis gambar kemudian periksa Kanker organ visceral di seluruh
tubuh.

Arteriosclerosis level test
(ABI/CAVI)

Periksa arteriosklerosis dan Arteriosklerosis obstruktif di Ekstremitas
Bawah.

Carotid artery echo

Periksa arteriosklerosis karotid dengan gelombang ultrasonik.

Head MRI

Analisis dan diagnosis hasil MRI, kemudian periksa infark serebral,
pendarahan otak, stroke, dan aneurisma serebral.

Gynecologic dock

Periksa kanker rahim dan kanker payudara dengan sinar-X dan
gelombang ultrasonik.

Ladies Course

Basic check-up
Ophthalmic & hearing test

Pemeriksaan Kesehatan di RS Suita Tokushikai Suita

ECG test

Grup Tokushukai sebuah korporasi medis berskala besar di
Jepang dan nomer 3 terbesar di seluruh dunia. Di Jepang,
terdapat 70 RS dari 340 fasilitas yang dimiliki grup
Tokushikai. Sebagai organisasi media, Jaringan RS Suita
Tokushikai, yang didirikan pada bulan Juli 2014, memiliki
perangkat medis tercanggih dan para dokter terkemuka dari
RS yang berafiliasi pada Universitas Osaka dalam korporasi
Medis Grup Tokushikai untuk menjamin kesehatan anda.

Abdomen,Chest and Blood test
Gastroscopy
Blood test & Tumor marker
PET-CT scan
Arteriosclerosis level test (ABI/CAVI)

Fitur dari Pemeriksaan Kesehatan

Carotid artery echo

Rumah Sakit Suita Tokushikai telah tersertifikasi JMIP

Head MRI

Penganalisaan Data Medical Check-Up dilakukan oleh para Dokter Spesialis

Gynecologic dock

Penyakit yang dapat dideteksi oleh pemeriksaan kami
Penyebab kematian No.1
Penyebab kematian No.2
Penyebab kematian No.3
Penyebab lainnya

- Penyakit otak seperti stroke
- Kanker organ visceral
- Penyakit pembuluh darah
- Penyakit wanita

Rencana Perjalanan
Hari

Rencana

Premium course

1

Keberangkatan

Ophthalmic & hearing test

Pengukuran Ketajaman Visual, Fundus (Bagian Atas dari Bola Mata),
Tekanan Bola Mata, dan kemungkinan kehilangan daya pendengaran

ECG test

Pemeriksaan Perut, Dada dan Darah dengan uji gelombang ultrasonik,

Abdomen,
Chest and Blood test

Gastroscopy

Blood test & Tumor marker

Periksa leukosit, limfosit, diabetes, penyakit hati, gagal ginjal, hiperlipemia,
pankreatitis dan asam urat, dll.

18:25

transit

Narita Airport
Narita Airport

(JAL720)

Itami Airport
*Staf Penjemputan menunggu di Bandara Itami
Hotel
Free time
Persiapan untuk Medical Check up
* Tidak memakan makanan & minuman tertentu pada malam hari
sebelum pemeriksaan medis

2

Free time

-

3

Medical Check-up

-

Medical Check up
* Dijemput dengan mobil khusus

4

Medical Check-up
atau Free time

-

Lanjutan Medical Check Up (Khusus Premium Course)
* Dijemput dengan mobil khusus

-

Free time until departure

Pemeriksaan Sirosis Hati, Kanker Hati, Kanker Pankreas, Kanker Ginjal,
Juga Pemeriksaan Pneumonia, Tuberkulosis dan Kanker Tulang dengan
alat X-Ray

Pemeriksaan Kanker Lambung, Limfosit, Diabetes, Penyakit Liver, Gagal
Ginjal

transit

21:00

Deskripsi Tes Kesehatan
Pengukuran Tinggi dan Berat Badan, Tekanan Darah, BMI dan Lingkar
Dada

16:25

19:50

Ladies course

Basic check-up

Detail

Soekarno Hatta International Airport
(JAL720)

Premium course, Simple Course
Premium course

Waktu

06:45

5

Free time
&

Kepulangan

12:00

Keberangkatan Hotel
* Dijemput dengan mobil khusus

14:40

Itami Airport
(JAL3004)

16:00

transit

18:00

transit

Narita Airport
Narita Airport

(JAL729)

23:50

Soekarno Hatta International Airport

Pilihan Program
Kelas Penerbangan

Q.

Dana minimum pada rekening selama 12 Bulan

Program

Select Course

Standard Plus

Premium Ladies

Business Class

Full Service

3,694,000,000

3,513,000,000

3,115,000,000

Premium Economy

Full Service

3,006,000,000

2,825,000,000

2,390,000,000

Premium Economy

Hanya Pemeriksaan
Kesehatan

2,071,000,000

1,859,000,000

1,395,000,000

A.

Q.

*Rate program tabungan sebesar 1%
*Medical Checkup ini dapat digunakan sebagai hadiah.
*Mohon hubungi kami untuk syarat dan ketentuan lebih lanjut

Step2

Step3

Step4

Q.

Formulir Pendaftaran

A.

Perjalanan ke Jepang

Memulai Pemeriksaan Kesehatan (Medical Check Up) di Rumah Sakit Suita
Tokushukai.

Hasil Pemeriksaan Medis

Hasil diagnosis akan dikirimkan dalam bahasa Inggris (ke dokter) sekitar satu
bulan setelah pemeriksaan medis selesai.
Berdasarkan hasil pemeriksaan medis dapat dilanjutkan berkonsultasi dengan
dokter.

Sesuai dengan peraturan dasar, kami akan mempekerjakan interpreter yang
paham hal-hal terkait medis yang dapat berkomunikasi dalam Bahasa
Inggris. Namun bila Staf Indonesia memang sangat diperlukan, aka nada
biaya tambahan yang dikenakan pada anda. Namun demikian, mohon agar
hal ini bisa didiskusikan terlebih dulu dengan kami.

KETENTUAN PROGRAM

c.
d.

dokumen pendukung lain yang dipersyaratkan oleh Bank/ Regulator)
Nasabah menyimpan tabungan dalam bentuk Rupiah.
Dana harus dihold selama 12 bulan sesuai dengan program yang dipilih oleh

Apa saja hal2 yang dilarang sebelum dan sesudah pemeriksaan medis?

e.
f.

nasabah.
Rekening dapat digunakan seperti biasa.
Tidak mendapatkan kartu ATM.

A.

KEUNTUNGAN

Mohon agar berpuasa di hari sebelumnya setelah jam 9 malam.
Makanlah makanan yang mudah dicerna pada saat makan malam.
Untuk minuman, anda diperbolehkan minum air putih, sedangkan teh dan
kopi sebaiknya jangan diminum dulu.

Apakah kita perlu membawa barang-barang tertentu di hari kita menjalani medical
Secara khusus tidak ada yang perlu dibawa, namun bila biasanya
mengkonsumsi obat-obatan, bawalah dokumen yang menyebutkan jenis obat
dan alasan mengapa perlu mengkonsumsi obat tersebut. Dan bila ada
perubahan terhadap isi dari daftar pertanyaan yang sebelumnya telah anda
lengkapi, mohon diinformasikan pada hari anda sebelum anda memulai
medical check-up.

a.

Nasabah akan mendapatkan travel voucher untuk melakukan pemeriksaan

b.
c.

kesehatan di Jepang (termasuk tiket dan akomodasi).
Mendapatkan bunga 1%.
Bebas biaya administrasi.

RISIKO
a.

Manfaat & hadiah medical trip bukan merupakan produk Bank dan tidak dapat

b.
c.

diubah.
Hadiah tidak dapat diuangkan.
Bunga yang diterima nasabah dikenakan pajak bunga sesuai dengan peraturan

d.

perpajakan yang berlaku.
Fluktuasi suku bunga bisa terjadi mengikuti perkembangan pasar. Perubahan

e.

informasi suku bunga diberitahukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Apabila terdapat perbedaan antara buku tabungan dan pencatatan Bank, maka

f

yang digunakan adalah pencatatan Bank.
Pemberangkatan medical trip dari Bandara Soekarno Hatta.

Apa perbedaan besar antara menjalani pemeriksaan medis di Malaysia atau di Singapura?

Perlu 2 hari untuk menjalani pemeriksaan medis di Malaysia atau Singapura.
Namun pelayanannya sendiri hanya memerlukan waktu 1 hari saja.

Bila Dokter Keluarga tidak memahami bahasa Inggris dengan baik, apa kami bisa
memperoleh hasil pemeriksaan medis dalam bahasa Indonesia?

A.
Q.

Apakah ada Staf Indonesia bekerja di Rumah Sakit ini?

Mengisi dan menyetujui isi dari formulir pendaftaran.
WNI (KTP, NPWP) , WNA (Paspor, Kitas/Kitap, Surat keterangan domisili, TIN dan

A.
Q.

Q.

Sesuai dengan peraturan dasar, kami sebaiknya menunggu hasil pemeriksaan
terlebih dahulu dan setelah itu mengkonsultasikan kebijakan untuk
perawatan. Namun, bila perawatan dini memang benar2 diperlukan, kami
akan berkonsultasi dulu dengan anda di waktu yang terpisah.

a.
b.

A.

Q.

A.

Silahkan mengisi formulir dan memilih paket Medical yang sudah disediakan
dan juga menyerahkan surat rekomendasi dari dokter anda. Selanjutnya pihak
travel agent akan memberikan konfirmasi ketersediaan Pesawat, Hotel dan
Rumah Sakit.

Karena hal ini dapat berdampak pada penjadwalan pelayanan, hal ini sulit
dilakukan. Namun demikian, mohon agar hal ini bisa didiskusikan terlebih
dulu dengan kami.

Apakah memungkinkan untuk mendapatkan perawatan medis bila ditemukan
indikasi penyakit atau hal-hal yang abnormal selama proses pemeriksaan

Silakan menghubungi pihak yang ditunjuk atau travel agent untuk proses
pemesanan menggunakan e-voucher.

Q&A

Q.

Q.

Menerima e-voucher Paket Medical dari J Trust Bank

Jenis pelayanan medical check-up ini hanya ditujukan untuk 1 orang saja
dengan deposit. Namun, bila saldo depositnya masih ada, bisa saja anggota
keluarga ikut menjalani medical check-up. Pada kasus-kasus lainnya, hal ini
membutuhkan biaya tambahan. Mohon agar hal ini bisa didiskusikan
terlebih dulu dengan kami.

Apakah kami dapat melakukan penyesuaian terhadap isi dari pemeriksaan medis?

A.

Dibawah ini adalah proses booking paket medical check up dari
awal, hasil check up sampai dengan kembali ke Indonesia

Step1

Apakah anggota keluarga saya dapat menjalani pemeriksaan medis?

Tentu saja, namun hal itu memerlukan waktu beberapa hari dan mungkin
biaya tambahan.

Berapa biaya yang dibebankan bila saya ingin ditemani oleh anggota keluarga atau
karyawan saya?

A.

Pelayanan medical check-up ini dimaksudkan hanya untuk diberikan kepada
1 orang saja, sehingga bila ada pendamping, tentu akan dikenakan biaya
tambahan. Mohon agar hal ini bisa didiskusikan terlebih dulu dengan kami.

BIAYA
Meterai, pajak, denda, pembatalan program dan biaya lainnya.
Keterangan lebih lengkap hubungi J Trust Bank terdekat di kota Anda atau hubungi J
Trust Call di 1500615. Dapat juga langsung menghubungi PIC kami di 08158886565
(Nozomi Kitaoka).

