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Pernahkah Anda sakit dan dirawat di rumah sakit? Tahukah Anda berapa biaya yang harus dikeluarkan seseorang jika harus dirawat di
rumah sakit?

Mungkin Anda juga pernah dengar ada orang yang mendadak miskin karena anggota keluarganya ada yang menderita penyakit dan
memerlukan tindakan medis khusus. Bahkan ada pula yang terpaksa jual rumah, mobil dan aset yang dimilikinya demi kembali sembuh.

Ya, tak seorang pun tahu kapan musibah akan datang. Kadang kita tak kuasa mengelakkannya. Tapi kita punya pilihan untuk
menyiapkannya sebelum musibah datang. Sedia payung sebelum hujan. Peribahasa ini tepat sekali menggambarkan kondisi ini. Salah satu
persiapan itu adalah kita mempunyai asuransi kesehatan.

Tapi, jangan lupa bahwa asuransi kesehatan juga punya limitasi. Misalkan, jika sakit yang diderita cukup parah dan menahun sehingga
membutuhkan biaya yang melampaui batasan asuransinya, maka kita tetap harus merogok kocek sendiri. Belum lagi jika asuransi kesehatan
yang kita punyai memiliki pengecualian-pengecualian terhadap beberapa jenis penyakit tertentu. Selain itu, asuransi kesehatan selalu
memiliki batasan umur. Orang tua yang usianya sudah melebihi batasan asuransi kesehatan (misal di atas 65 tahun), pada umumnya
asuransi kesehatan sudah tidak meng-cover biaya kesehatannya.

Nah, di sinilah perlunya kita menyiapkan dana kesehatan baik untuk diri kita sendiri maupun untuk keluarga, termasuk untuk kedua
orangtua kita tercinta. Sebab, jika tidak dipersiapkan dengan baik, maka kalau orangtua sakit dan membutuhkan biaya berobat yang cukup
besar akan pasti akan berpengaruh pada keuangan kita sebagai anaknya.

Dalam istilah financial planning, dana kesehatan ini dapat dikategorikan sebagai “self-insure”. Kita memproteksi kesehatan diri sendiri dan
keluarga dengan dana kita sendiri bukan dari pihak lain seperti perusahaan asuransi.

Prioritaskan dana kesehatan ini ke dalam deretan tujuan keuangan Anda. Siapkan secara bertahap. Tidak harus langsung besar. Alokasikan
sebagian investasi rutin Anda untuk tujuan ini.

Punya tujuan dana liburan, ganti mobil dan tujuan rumah idaman memang lucu dan menyenangkan.
Namun memiliki dana kesehatan juga bisa menentramkan dan menyelamatkan kondisi keuangan kita.

Mari Upgrade Level Finansial Anda!

Be strong, and stronger!
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