
BPJS Kesehatan
Badan Penyelengga6 Jaminan Sosial

NomorrdentitasPesertaJKN-Krs I I I I I I I I I I I I I I

Tanggal Verifikasi:. Petugas Verifikasi:. Petugas Entri:......,

Jenis Peserta

[-le"t"4u erkun Penerima upah I Buran peteria l-l par Ie"t"4u e"n"rima upah

lsilah kolom dibawah ini sesuai dengan data yang

Nomor Kartu Keluarga

NIK

Nama Lengkap

KITAS / KITAP/Nomor Visa Tinqqal Terbatas/

Limited stav permit number

Nama Gadis lbu Kandung

Nomor Telepon / Handphone

Alamat Domisili/SuEt Menyurat

Jalan / Gang

RT/RW

Kelurahan / Desa

Kecamatan

Nomor NPWP (hanya angka)

Kelas Rawat yang baru

EEEEEr:TEn

*) Faskes Dokter Gigi diisijika memilih Fa6kes lingkat Pertama Dokter Umum
.*) Pilih 1% jika iuran dipotong dan disetorkan melalui kas negara/pemberi kerja
*"*) melampirkan fotokopi Kartu Keluarga

IURAN NOMINALATAU.I%
UNTUK ANAK KE4,

DST/ORANG TUA/MERTUA T-)

a Nama lnstansi / Perusahaan sekaEng : ......,...................

b Kodesatker/KodeBadanusahasekarang' ffi
c Nama lnstansi Pembayar Gaji

d Kode Satker Pembayar Gaji

e Bagi PNS/TNl/ POLRI/ PPNPN

1) Golongan baru

2) Pangkat baru

3) Gaii / Upah Baru

f Bagi Pegawai BUMN i BUMD, Swasta dan Pekerja Lainnya

1 ) Gaji / Upah Baru

")menunjukkan asli berkas kepegawaian: slip gaji, SK terbaru

: RP. ........... TMrsaiioaruf-l--l fT-l [-T--fT--l f]

Efl
EEfl

EE
UIa. Nama

b. Nomor Kartu Peserta

c. Nomor visa/paspor WNA,./surat keterangan

NEGERI

rrnssrt sr,.tf-F - fT__l - fT-l
'1. Pengguna Layanan Pendaftaran JKN-KIS memiliki usia yang cukup secara hukum untuk melaksanakan kewajiban hukum yang mengikat dari setiap kewajiban apapun yang mungkin

terjadi akibat penggunaan Layanan Pendaftaran JKN-KIS;
2. lviengisi dan memberikan data dengan benar dan dapat dipertanggungjawabkan;
3. Mendaftarkan diri dan anggota keluarganya menjadi peserta JKN-KlS dengan status kepesertaan seumur hidup;

jaminan kesehatan;

5. Menyetujui untuk mengulang proses pendaftaran apabila:
a. belum melakukan pembayaran iuran pedama sampai dengan 30 (tiga puluh) hari kalender sejak virtual account diterjma; atau
b. melakukan perubahan data setelah '14 (empat belas) hari kalender sejak Mrtual account diterima dan belum melakukan pembayaran iuran lertama;

6, Membayariuran setiap bulan selambat-lambatnya tanggal 10 (sepuluh) setiap bulan;

seteleh kepesortaan aktif kembali peserta memperol6h pelayanan rawat inap, maka pescda wajib membayar dcnda kepada BPJS Kesehatan sebesar 2,5 7o ( dua koma llma persen) dan
biaya pelayanan kesehatan untuk setiap bulan tertunggak;

8. Menjaga identitas Kartu JKN-KIS agar tidak rusak, hilang atau dimanfaatkan oleh oEng iain yang tidak berhak;
9. Melaporkan kehilangan dan kerusakan Kartu JKN-KIS kepada BPJS Kesehatan;

anggota keluarga tambahan. Perubahan data Peserta dilakukan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari atau g0 (sembilan puluh) hari untuk bayi baru lahir;
11. BeEedia untuk membayar iuran JKN-KIS melalui autodebet untuk peserta PBPU dan BP Kelas 1 dan kelas 2
12. Mengikuti ketentuan dan prosedur pelayanan kesehaian yang berlaku untuk peserta JKN-KIS;
13. Memberikan kuasa kepada BPJS Kesehatan untuk menggunakan infomasi medis peserta baik dari rekam medis maupun dokumen pendukung lainnya jika diperlukan.

f--l S"ya menerima dan menyetujui Syarat dan Ketentuan layanan pendaftann JKN-KIS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa:
1. Menyetujui bahwa iuran yang dibayarkan sebagai hibah dan tidak dikembalikan sekalipun belum mendapatkan manfaat pelayanan kesehatan dan iuran teEebut sudah

diikhlaskan untuk menolong peserta lain yang membutuhkan sebagai bentuk gotong royong.

2. Memberikan kuasa kepada BPJS Kesehatan untuk mengelola dana amanat milik seluruh Pes€rta yang merupakan himpunan iuran beserta hasil pengembangannya untuk
pembayaran manfaat kepada Peserta sesuai Peraturan Perundang-Undangan.

3. AIas kuasa pehgelolaan dana manfaat sebagaimana tercantum pada angka 2, BPJS Kesehatan berhak untuk mendapatkan dana operasional penyelenggaraan program Jaminan
Kesehatan darj sebagian iuran peserta yang besamya sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

BPJS Kesehatan menerima kuasa pengelolaan jaminan kesehatan peserta
Mengetahui,
Kepala
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