
No Nama Nasabah Alasan Memberikan Rating 5

1 Latisya A.D
proses cepat dari saya submit klaim sampai uang 
reimbursement diterima

2 Daanah C Proses cepat, birokrasi tidak panjang

3 Lafidya M
Karena saya suka dengan metode klaim online jadi tidak 
perlu pusing2 memikirkan pengiriman dokumen

4 Willianto Proses cepat dan feedback juga cepat

5 Riesky N
Sangat rekomanded banget karna allianz eazy connect 
sangat praktis dan proses klaim cepat

6 Yolanda Y
sistem yang mudah, proses pembayarannya juga sangat 
cepat

7 Charlie
karena prosesnya cepat dan customer servicenya 
responsive apabila ada data yang kurang

8 Akmal Y

Walaupun kami jauh dari tanah air Indonesia, kami masih 
bisa menggunakan Asuransi kesehatan Allianz kami disini 
walaupun menggunakan sistem reimbursement. Proses 
reimbursementnya pun sangat mudah dan cepat, hanya 
melalui Allianz eazy Connect dimana semua dokumen asli 
tinggal discan saja. Terima kasih, Allianz∆⅗

9 Clarissa  S Hanya perlu 1 hari, Claim langsung cair. Good job !!
10 Rr Safitri D Mudah dan selalu terupdate prosesnya

11 Muhammad F
Mudah dimengerti, proses relatif cepat, CS tanggap dalam 
menanggapi pertanyaan

12 Mega F.N Ihsani
Karena mudah dan cepat, meskipun ada dokumen yang 
kurang langsung dihubungi via email dan sangat terbantu

13 Yinda Kemudahan dan kecepatan klaim via eazy connect
14 Rayza R klaim mudah dan proses cepat

15 Danny P sistemnya sangat membantu proses pengajuan klaim saya
16 Kiki I pelayanan yang baik dan cepat dalam proses claim

17 Raphael T
Sangat praktis untuk submit via Online dan tidak 
menunggu antrian di Rumah Sakit.

18 Alisha A Proses mudah dan cepat
19 Daniel prosesnya mudah dan cepat
20 Windhi T Proses cukup cepat
21 Rizki K Cepat prosesnya
22 Rudy  T Proses klaim cepat ditangani
23 Betty Karena cepat dan tidak ribet
24 Jonathan P.W Klaim diproses dengan cepat
25 Indra F Karena user friendly untuk web nya

26 Dinar A
The best deh, cepet bgt pengajuan klaim nya, dalam 
hitungan jam, ga sampai 24jam malah,gokil bgt allianz.
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27 Immi Ds Kasari S

sejauh ini menggunakan allianz eazy connect tidak 
menemukan adanya masalah. baik itu proses klaim, dan 
proses pencairan klaim. saya rasa ini adalah aplikasi yang 
sangat memudahkan nasabah dalam proses klaim

28 Brian G karena cepat dan gampang prosesnya

29 Faisal T.P

Simple benernya, tapi yang bikin report musti kirim 
kuitansi, diagnosa dokter ke kantor Allianz, gak bisa pake 
screen shoot.

30 Santi D.A

dengan fitur yang cukup bagus, dan juga proses klaim 
yang sudah ter-digitalisasi menurut saya pantas 
mendapatkan nilai terebut

31 Anne K.S cepat dan mudah
32 Dania N Sangat cepat dan mudah

33 Faradina I
2x melakukan pengajuan claim via easy connect selalu 
cepat dan mudah. kereeennn

34 Aufar E.H Prosesnya cepat dan hasilnya memuaskan

35 Prakas P

Karena ada yg harus diimprove lagi, tampilan via apps 
masih seperti direct dengan googgle dan belum ada info 
sisa limit

36 Theonardo P Karena pasti sangat membantu jg untuk orang lain

37 Akbar A
Nilai yang sangat pantas diberikan ke Allianz dikarenakan 
pelayanan Allianz sangat memuaskan

38 Arya J.N Semua orang akan terbantu dengan adanya eazy connect

39 Aji M.D
Karena bagi saya pribadi, pengajuan melalui eAzy Connect 
sangat praktis dan cepat

40 Cindy N Convenience tetap juara
41 Sukmawati Arie F.D karena prosesnya sangat cepat

42 Nurul M
Karena benefit dari allianz sendiri lumayan baik dan 
proses claim cepat

43 Sutendi T untuk claimnya sangat simple dan mudah
44 Johan I.S Sangat merekomendasikan Allianz untuk orang lain
45 Deny Mudah dan cepat proses claim

46 Bayu D

Iya, karena sangat mudah untuk pengaksesannya maka 
saya merekomendasikan kepada org org sekitar yang 
menggunakan Allianz

47 Husen W
Allianz memberikan kemudahan bagi nasabah dalam 
melakukan claimnya

48 Stefanus A
Sangat puas karena proses klaim dilakukan dlm waktu yg 
cepat

49 Rasya Athala F
Pembayaran claim jauh lebih cepat dengan aplikasi Eazy 
Claim

50 Ir. Benny H
Klaim cepat ditangani dan saya diinformasi updatenya 
secara berkala

51 Jahja  G Klaim kami diganti oleh Allianz dengan segera.
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52 Lisa J Proses claim cepat dan tidak rumit

53 Ni Made Yeni A
Koordinasi antara pihak agen dan rumah sakit bagus jd 
penanganan cepat dan tepat

54 Lina H
Respon dan support yang sangat baik dala pembantu 
proses claim  dan proses dana yang masuk cepat

55 Nia F
Klaim tepat waktu; tidak pernah mengalai kendala saat 
cashless di provider/RS

56 Euva I
Karena setiap saya harus rawat inap di RS.. proses 
asuransi nya gampang cepat dan selalu memuaskan …

57 Elgio S Prosedur jelas dan cepat

58 Pingkan Imelda C.L

Semua klaim saya bisa di reimbursed, agen saya sangat 
baik komunikatif, help full dan fast response. Pelayanan 
Allianz juga yang terbaik

59 Citra G

Cukup Puas karena nilai klaim disetujui semua. walaupun 
ada beberapa kendala dikarenakan kesalahan dari pihak 
allianz

60 Anak Agung Ngurah A Karena sangat mudah sekali dalam pengajuan klaim
61 Andika Y Proses mudah dan cepat
62 Dini A Karna selama ini pengajuannya cepat
63 Dwi A Karena sangat membantu dalam proses klaim

64 Dimas I
Transparansi proses klaim, fleksibilitas, dan kecepatan 
setiap tahapannya.

65 Didykowih1 Cepat dan memuaskan

66 Fitra W
Karena selama ini jika ada kendala responnya selalu cepat 
jadi kendala cepat terselesaikan

67 Dandy H Process sangat cepat dan praktis

68 Adriansah P 
Fitur eAZy Connect memudahkan saya untuk menerima 
dana reimburse tanpa harus keluar rumah

69 Johannes S 

Aplikasi sangat mudah digunakan, dan proses claim 
melalui aplikasi tinggal foto kwitansi dan berkas 
pendukung lainnya. Tinggal nunggu pencairan claim ke 
rekening pribadi

70 Panji Indra Proses klaim cepat, transfer dana cepat masuk
71 Adriansah P Proses pengajuan klaim mudah dan pencairan cepat.

72 Charly R Paper less. Proses nya step by step saya mudah dilakukan.
73 Indra B Sangat mudah dan tidak mengalami kesulitan apapun.

74 Fitra W
Karena aksesnya mudah, fiturnya jelas, prosesnya lebih 
cepat dan informasinya juga jelas.

75 Alfonsius C
Prosesnya lancar, klaim saya tidak begitu bermasalah, 
hanya ada sedikit kendala soal dokumen.

76 Arnas W Proses pencairan claim cepat sekali.. Mantaabb

77 Cinda D

Cepet banget cairnya sehari doang. Waktu ada claim yang 
gak ke-cover, saya nanya PIC nya di slack & email, 
jawabannya juga memuaskan dan jelas.

78 Cindy N Mudah, informatif dan prosesnya cepat
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79 Ricky W

Praktis, mudah. Namun sayang jika terjadi penolakan dan 
membutuhkan informasi tambahan harus diberikan kertas 
asli.

80 Johannes S 

Ini pengalaman pertama saya pengajuan claim melalui 
Allianz Eazy Connect, dengan kemudahan proses 
pengajuan claim. Tinggal foto dan upload berkas melalui 
aplikasi, dan proses claim langsung berjalan. Dalam 3 hari 
pengajuan claim saya sudah di approve dan duit langsung 
transfer ke rekening pribadi saya. Sangat memudahkan 
sekali aplikasi Allianz Eazy Connect.

81 Dimas I
Prosesnya sangat simpel, instruksinya mudah dipahami. 
Very applicable.

82 Adhitya P Mudah, cepat, nyaman.
83 Andina Ayu L Respon dan proses cepat.

84 Eko Y
Karena proses pencairan dana cukup cepat dan tidak 
terlalu lama.

85 Antony P Karena prosesnya simpel & pembayarannya juga cepat.

86 Danu  G 
Saya bisa memantau proses klaim kapanpun dengan 
mudah.

87 Satya S Saya ajukan klaim, besoknya sudah cair. 

88 Paramitha D

Cepat dan tidak bertele-tele. Kebutuhan dokumen juga 
diinformasikan dengan jelas. Pengiriman dokumen juga 
mudah dan semua informasi tersedia.

89 Cika Desela Putri M Status progressnya jelas.

90 Vania U Gunawan
Prosesnya sangat cepat. Hari ini masukkin invoice dan 
detail, disbursement juga dilakukan di hari yang sama.

91 Priska N
Aplikasinya user friendly  dan proses klaimnya sangat 
cepat.

92 Ghafi Kamael A R Proses pencairan cepat.
93 David G Proses cepat dan pembayaran claim juga cepat.
94 Mudo  W Saya sangat puas atas kecepatan prosesnya.
95 Muhamad Z Ramadhani Karena prosesnya cepat dan tidak mempersulit nasabah

96 Akmal Y

Karena klaim dibayarkan hanya selang 2 hari setelah saya 
memasukkan klaim di eAZy Connect. Walaupun kami tidak 
tinggal di Jakarta lagi, Allianz tidak mempersulit proses 
klaim kesehatan kami. Itu sangat sangat memuaskan.

97 Zulkifli Dikarenakan cepat prosesnya, dan tidak ribet.

98 Vini T 
Semoga aplikasi eAZy connect selalu dapat membantu 
nasabahnya dalam masa pandemi ini.

99 Kristi D
Tampilan yang sederhana dan mudah dipahami, ada 
tracking klaim untuk memantau status klaim kita.

100 Vincent  A

Proses pengajuan sangat mudah dan staf Allianz pun 
sangat siap membantu. Claim pun ditransfer sesuai waktu 
yg di janji kan.
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101 Gideon S Mudah walaupun awalnya ada error di websitenya.

102 Zaki U Saya merasa terbantu dan tidak sulit dalam proses claim.
103 Larasati Zahra K Mudah, simple, praktis, prosesnya cepat.
104 Noni S Kecepatan reimbursement claim.
105 Fransiscus  A Karena mudah canggih dan efektif.

106 Rio Cornelius T Memudahkan untuk track progress untuk pengajuan claim.
107 Prayitno Karena prosesnya simple dalam pengajuan klaim.
108 Bayu D Sangat cepat proses klaimnya.
109 Yuliani Mutia P Karna lebih mudah dan simple 

110 Nadia Shafira N 
Karena saya sedang di luar kota dan membutuhkan klaim 
kesehatan secara praktis dan cepat.

111 Hindar S Mudah & Cepat

112 Salsa  N

Karna saya org yg anti ribet. Dengan adanya eAZy Connet 
lebih mudah & dapat perpantau prosesnya klaimnya. 
Sangat membantu.

113 Darwin R 
Kemudahan dan kecepatan dalam melakukan pengajuan 
menjadi alasan utama

114 Marco Puli S Karena lebih praktis

115 Santi Dwi A
Karena untuk proses administrasi lebih cepat dibanding yg 
sistem cashless

116 Frans Benotius Arsang W Mudah dan cepat dalam proses pembayaran klaim

117 Arya Adhitya N
Karena diminta oleh peopleservices perusahaan jika ingin 
klaim harus menggunakan eAZy Connect biar lebih mudah

118 Mega Farras Nur Ihsani
Karena kalau tidak melalui online, saya harus 
mengirimkan berkas melalui kurir ke kantor Allianz

119 Muhammad Fachmi K
Lebih gampang dan praktis serta tidak perlu waktu lama 
untuk prosesnya. 

120 Sarah L Lebih mudah dan dapat dilakukan dimana saja

121 Amilia
Lebih mudah dalam pengajuan serta bisa di track 
perjalanan pengajuan klaim 

122 Afrian D
Proses pengajuan klaim sangat mudah dan proses 
pembayaran claim sangat cepat

123 Vini Tri S Mudah digunakan, foto, upload, di transfer.

124 M. Adriansah Akbar P
Lebih mudah, tanpa kontak fisik/tatap muka. Benar-benar 
pelaksanaan revolusi 4.0. 

125 Indra F Lebih simpel dan tidak sulit dalam penggunaannya.
126 Charlie Karena prosesnya lebih simple
127 Dito D Karena saya suka praktis, ya online saja hehe
128 Hilal Abdul C Cepat proses nya
129 Riskha Rahma Y Mudah , gak ribet dan cepat
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130 Danu  G 

Proses lebih mudah, tanpa harus tatap muka dengan 
Agent dan bisa dilakukan dimana saja. Status klaim bisa 
langsung dipantau juga.

131 Riestra Rezky R Lebih cepat dan mudah
132 Musdalifah Karna lebih mudah dan bisa diakses dimanapun.
133 Daniel S Mudah dan flexible.

134 Fabian W
Karena gampang dan cepat sekali proses reimburshment 
nya.

135 Puti Ara Z

Lebih mudah dan sudah ada guideline apa saja yg perlu 
disubmit. Kalau ada kekurangan dokumen, bs langsung 
disubmit secara online

136 Hanny Perawaty Lebih mudah dan cepat

137 Agnes  W
Mudah dan praktis tanpa
Kontak fisik dg siapapun

138 Yuliani Mutia P 
Karna untuk memudahkan proses reimburse dan nominal 
nya juga <1juta

139 Cindy N Efektif dan efisien. Sangat mudah.

140 James Karel W
Praktis dan cepat, serta tidak repot

141 Angga S Proses mudah, cepat dan bisa dilakukan dimana saja
142 Trisha A karena sangat mudah
143 Aurelia L Prosesnya lebih simple dan cepat
144 Didy K Lebih simpel & cepat, hemat biaya kirim dokumen.
145 Fitri Juliana M Mudah dan cepat
146 Citra Ivana P dari perusahaan tempat saya bekerja
147 Adhitya P Karena mudah dan cepat.
148 Aldha Marito P Mudan dan cepat

149 Fitra Dwi W

Karena lebih praktis, prosesnya juga tidak membutuhkan 
waktu lama, dan tidak memerlukan biaya untuk 
pengiriman dokumen

150 Tandio,Ardelia R Mudah dan cepat utk pengajuan klaimnya
151 Lim Khian H Lebih mudah dan sedang pandemi
152 Elizabeth C Widjojo Pelayanan sangat cepat! Sangat responsif. Pertahankan!

153 Muhammad I F
Karena untuk claim dan detail data yang di perlukan 
sangat mudah untuk di submit

154 Hanny P Easy, simple, and can be tracked 
155 Lily  W Lebih praktis dan cepat, bisa dilakukan kapan saja.
156 Auliantya A Putri Lebih mudah
157 Taftazani A Kerena ini satu-satunya jalan yang saya tau.
158 Maartika Putri R Karena lebih mudah dan efisien.
159 Okky Octavia R.S karena lebih mudah dan bisa di gunakan kapan saja 

160 Amindari Nadia F

Saya memilih untuk menggunakan pengajuan klaim 
kesehatan online karena prosesnya sangat mudah (web 
mudah dioperasikan) dan proses klaimnya cepat

161 Riska
Karena mengajukan klaim secara online melalui eAZy 
sangat mudah dan cepat
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162 Wong Kui Chin Easy to use and easy to monitor

163 Daniel Maureeka P

Mudah pengajuannya, dan sudah ada list fasilitas 
kesehatannya yang mana saja, dan urusan administrasi 
juga dipermudah secara digital.

164 Retnoedi L Proses pengajuan klaim mudah
165 Chitra L Respon allianz cepat dalam proses klaim nasabahnya
166 Lindawati N Proses pengajuan klaim mudah
167 Edi Supratman J Respon allianz cepat dalam proses klaim nasabahnya
168 Yusup S Respon allianz cepat dalam proses klaim nasabahnya
169 Riayanto  S Proses pengajuan klaim mudah
170 Selvi  K Respon allianz cepat dalam proses klaim nasabahnya

171 Agustinus Informasi terkait proses klaim di update ke email nasabah
172 Herman Proses pengajuan klaim mudah

173 Yordan H
Pembayaran klaim cepat. Dalam waktu kurun 3 hari klaim 
sudah tiba di rekening pribadi saya , sangat memuaskan. 

174 Zainin W PEmbayaran klaim cepat, secepat kilat. 

175 Fardiana Informasi terkait proses klaim di update ke email nasabah
176 Walman  T  Respon allianz cepat dalam proses klaim nasabahnya
177 Astrid Meity A Proses pengajuan klaim mudah
178 Naldo Aqilla S Pembayaran klaim cepat, dalam hitungan minggu
179 Andre S Pembayaran klaim cepat (7 hari)
180 Anggara P Pembayaran klaim cepat
181 Esther H. Pembayaran klaim cepat, tidak sampai 2 minggu selesai. 
182 Ryrin  P Proses pengajuan klaim mudah

183 Sandra Triastuti E
Pembayaran klaim cepat. Dalam hitungan 3 hari kerja saja, 
klaim sudah terbayarkan. berdasarkan pengalaman saya.

184 Sellma Aqila M Respon allianz cepat dalam proses klaim nasabahnya
185 Ganang Adi W Pembayaran klaim cepat
186 Hadzkya D Proses pengajuan klaim mudah

187 Desty
Pembayaran klaim cepat. Hanya seminggu sejak berkas sy 
masukkan ke kantor cabang

188 Tjong Hana Respon allianz cepat dalam proses klaim nasabahnya
189 Kayza A Respon allianz cepat dalam proses klaim nasabahnya
190 Ferdinand S Respon allianz cepat dalam proses klaim nasabahnya
191 Karlina B Semua pilihan diatas saya setuju
192 Jenie K Pembayaran klaim tepat waktu

193 Eko Y Pembayaran klaim cepat, Maksimal pencairan 1 hari kerja. 
194 Djuwita Pembayaran klaim cepat
195 Puspa S Pembayaran klaim cepat
196 Maya S Proses pengajuan klaim mudah
197 Wijanarko Respon allianz cepat dalam proses klaim nasabahnya
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198 Andi M
Proses pengajuan klaim mudah dan pebayaran klaim 
cepat serta tepat waktu


