NAV

Daftar fund aktif.
Menu NAV Menampilkan harga NAV terbaru, persentase dan
selisih harga NAVdengan satu hari sebelumnya, serta Mini Graphic
untuk harga NAV 3 hari sebelumnya.
Halaman detil fund menampilkan grafis dan riwayat kinerja fund
dalam beberapa periode:

Menu Drawer

Product List
Seluruh produk individu SMiLe, dipisahkan konvensional dan
syariah. Pilih produk dan otomatis masuk ke halaman produk situs
perusahaan SMile.
Contact
Alamat kantor, nomor telepon Customer Service (CS), situs SMiLe,
dan email CS.
Help
Pertanyaan terkait M-Polis.

• 1D
• 5D
• 1M
• 3M
• 6M
• 1Y

: sehari sebelum.
: 5 hari terakhir.
: 1bulan terakhir.
: 3 bulan terakhir.
: 6 bulan terakhir.
: 1 tahun terakhir.

Change Password
Untuk mengganti password.

Panduan Penggunaan
Aplikasi M-Polis

Provider

Seluruh Rumah Sakit (RS) rekanan SMiLe.

Nikmati 7 Fitur M-POLIS!!!

• Nearby
• All
• Favorit

: di radius 5 Km (aktifkan GPS).
: seluruh provider SMiLe (filter berdasar tipe dan lokasi).
: tambah dan hapus RS favorit.

Informasi selengkapnya hubungi Customer Service SMiLe:
(021) 5060 9999 I cs@sinarmasmsiglife.co.id

Policy & Product

m-Statement

Investment Information

Top Up

Claim Information

Hospital Provider Locator

Bill Information
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M-POLIS merupakan aplikasi terkait polis terbaru dari SMiLe untuk nasabah.
Melalui M-POLIS, nasabah SMiLe bisa memperoleh seluruh informasi detil polisnya
tanpa harus menghubungi Customer Service (CS).

Langkah Penggunaan M-POLIS
1. Download aplikasi "M-POLIS" melalui Play Store di gadget Anda.
2. Register atau daftar terdapat 2 cara:
a. Scan QR
Lakukan scan QR code yang ada di polis untuk masuk halaman
Register.
b. Daftar Manual
Masukkan nomor KTP/polis dan tanggal lahir pemegang polis untuk
masuk halaman Register.

3. Buat akun baru:
Masukkan 6 digit kode verifikasi OTP dari SMS, maksimal 3 kali
kesalahan dan 5 menit sejak menerima kode. Kode OTP baru bisa
diminta hingga 3 kali. Lalu buat Username dan Password dengan
ketentuan 8 digit alpha-numeric.
4. Cara log in/masuk:
Masukkan Username dan Password yang sudah dibuat, lalu buat
6 digit EasyPIN untuk memudahkan log in kembali.

2. Stable Link
Menampilkan daftar fund dan detil transaksi.

3. Stable Save & Power Save
Menampilkan detil setiap periode.

• Description:
deskripsi top up ke nasabah.
• Premium + Interest:
jumlah premi & bunga terupdate.
• Total Premium + Interest:
jumlah seluruh top up yang dimiliki.
• Start Period:
tanggal awal periode.
• End Period:
tanggal akhir periode.
• Rate:
rate bunga satu periode.
• MTI:
panjang periode (bulan).
• Premium:
jumlah premi diinvestasikan.
• Interest:
jumlah bunga per periode.

• Start Period:
tanggal awal periode.
• End Period:
tanggal akhir periode.
• Rate:
rate bunga satu periode.
• MGI:
panjang periode (bulan).
• Premi:
jumlah premi diinvestasikan.
• Interest:
jumlah bunga per periode.

Home

Bila memiliki >1 polis, nasabah dapat mengganti informasi polis
yang diinginkan. Home juga memuat Inbox yang berisi notifikasi,
yang tidak lagi dikirim ke SMS. Temukan juga artikel mengenai
berita terbaru SMiLe di Home.

Polis & Produk

Menampilkan informasi polis tentang pemegang polis (tab Pemegang Polis), info tertanggung (tab Tertanggung), dan tentang
produk serta rider (tab Produk).

Investasi Transaksi

Hanya dapat diakses oleh polis unit link, Stable Link, Stable Save,
dan Power Save, dengan tampilan berbeda-beda.
1. Unit Link
Menampilkan daftar fund dan detil transaksi.
• Unit Total:
jumlah unit yang dimiliki.
• Unit Price:
harga NAV terupdate.
• Fund Type:
tipe fund yang dimiliki.
• Policy Value:
nilai polis berdasarkan harga NAV
terbaru.
• Transaction:
jenis transaksi yang dilakukan.
• Total Unit:
jumlah unit yang diproses.
• Amount:
jumlah transaksi.
• NAV Date:
tanggal harga NAV yang digunakan.

Informasi Klaim

Riawayat klaim kesehatan nasabah, yang dapat difilter
berdasarkan bulan dan tahun tanggal klaim. Hanya dapat diakses
oleh polis produk kesehatan.
• Diagnosis:
jenis klaim.
• Claim Total:
jumlah diklaim.
• Claim Date:
tanggal nasabah memberikan dokumen
klaim.
• Paid Amount:
jumlah yang dibayarkan ke nasabah.
• Status:
status klaim nasabah (Aksep, Dalam
Proses, Tolak).
• Date:
tanggal dibayarkan klaim ke nasabah.

M-Statement

Menampilkan surat-surat yang dapat diunduh (tidak lagi dikirim ke
alamat) dengan password tanggal lahir pemegang polis (format:
dd-mm-yyyy).

Top Up

Halaman awal Top Up menampilkan daftar top up yang sudah
disubmit melalui M-Polis. Setelah nasabah upload BSB status top
up berubah menjadi On Progress, lalu menjadi Accepted bila sudah
diproses oleh Collection.
Detil top up menampilkan fund yang dipilih, persentase, serta
jumlah top up yang diinput dan diproses.

Informasi Billing

Riwayat tagihan nasabah yang dapat difilter berdasarkan bulan
dan tahun tanggal periode.

• Period:
tanggal beg date periode tagihan.
• Year | Premi:
tahun ke- & premi ke yang dibayarkan.
• Payment Status:
status pembayaran (Paid dan OutS).
• Payment Date:
tanggal pembayaran.
• Total:
total premi yang dibayar.

Halaman Draft menampilkan daftar top up yang belum disubmit,
yang tersimpan 7 hari dan mengirimkan notifikasi pembayaran
setiap hari. Setelah 7 hari status menjadi Cancel.
Lakukan top up dengan submit formulir top up terlebih dahulu:
1. Top Information:
Informasi produk dan nomor polis. Isi jumlah top up (minimal
Rp 1.000.000/USD 100).
2. Payor Information:
Informasi pembayar top up. Isi pekerjaan, penghasilan setahun, dan
sumber pendanaan.
3. Add Investment:
Tambahkan fund yang dialokasikan dan persentasenya.
Setelah menekan tombol Next, muncul halaman Metode
pembayaran. Unggah BSB dulu sebelum submit.

