
 

               68   

 

Hasudungan Sianipar 

Sponsor : 

 

 

BAB 9.  ASSIGNMENT DAN AGENSI 

 

A. ASSIGNMENT DAN ASURANSI  

B. KONTRAK ASURANSI DIBENTUK OLEH AGEN 

C. HAK DAN KEWAJIBAN AGEN ASURANSI 

 

 

LEARNING OBJECTIVES 

- Mampu memahami peraturan – peraturan yang mengatur assignment kontrak 

asuransi 

- Mampu mendiskusikan peranan agen dalam kontrak asuransi 

- Mampu menjelaskan kewajiban, hak – hak dan tanggung jawab agen dalam 

kontrak asuransi 

- Mampu memahami peranan agen dalam pengungkapan fakta – fakta penting 

 

 

A. ASSIGNMENT DAN ASURANSI 

 

Terdapat tiga macam assignment:  

 

- assignment subject matter of the contract (pokok perjanjian) 

- assignment manfaat perjanjian 

- assignment perjanjian itu sendiri 

 

A1. ASSIGNMENT POKOK PERJANJIAN 

 

Subject matter dari kontrak asuransi selalu dipindah tangankan dari seorang ke orang 

lain: Contohnya satu pemegang polis kendaraan menjual kendaraan kepada orang lain, 

tertanggung dalam asuransi bangunan dalam polis household dapat menjual rumahnya.  

 

Akan tetapi assignment pokok perjanjian tidak menyebabkan adanya assignment otomatis 

dalam polis. Sehingga seorang yang membeli satu unit mobil atau satu unit rumah dari 

orang lain bukan berarti secara otomatis mengambil alih posisi tertanggung pada polis 

yang dimiliki oleh si Penjual. Faktanya, bila tertanggung melepaskan pokok 

pertanggungan, maka efeknya kontrak akan berakhir, karena tertanggung sudah tidak 

punya kepentingan lagi pada pokok pertanggungan tersebut karena sudah dilepaskan.  

 

A2. ASSIGNMENT MANFAAT PERJANJIAN 

 

Hak untuk menerima penggantian berupa uang dalam satu kontrak asuransi dapat 

dialihkan kepada orang lain. Maksud utamanya adalah keseluruhan kontrak tidak 

dialihkan kecuali hanya manfaat yang ada dalam kontrak yang dialihkan. Tidak ada 

perubahan pada pokok perjanjian atau pada setiap aspek resiko. Uang asuransi dapat 
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dibayarkan pada peristiwa yang dijamin. Assignor (orang yang mengalihkan) pengurusan 

klaim yang sah dapat dialihkan kepada Assignee (orang yang menerima pengalihan)  

 

 

A3. ASSIGNMENT KONTRAK ITU SENDIRI  

 

A3A. ASSIGNMENT KONTRAK HARUS DIDAHULUI PERSETUJUAN  

 

Dalam kasus Peters v. General Accident Fire and Life Assurance Corporations Ltd. 

(1938), si Penjual kendaraan menyerahkan polis asuransinya dimana kemudian kendaraan 

dan sipembeli mengalami kerusakan / tabrakan. Pengadilan memutuskan bahwa 

penanggung tidak bertanggung jawab untuk kerugian karena pengalihan atas polis 

tersebut tanpa seizin penanggung.  

 

Jadi bila si A menjual kendaraannya, atau rumahnya atau bisnisnya kepada si B, 

Penanggung akan meminta si B untuk menyerahkan proposal baru bila tetap menjamin 

resiko yang ada dan kontrak yang baru akan terbentuk melibatkan penawaran, akseptasi 

dan consideration yang fresh (baru)  

 

A3B. ASSIGNMENT HARUS PADA SAAT PROPERTY DI TRANSFER 

 

Bila satu polis dialihkan ketika harta benda yang diperjanjikan terjual, maka assignment 

akan terjadi pada saat penjualan. Hal ini terjadi disebabkan polis biasanya secara otomatis 

berakhir bila subject matter dilepaskan. Dengan demikian kontrak tidak akan dialihkan 

ketika penjualan sudah terjadi. Namun bila assignment dilakukan sebelum penjualan, 

assignee tidak akan cukup untuk memiliki insurable interest dalam harta benda agar 

pertanggungan sah.  

 

A3C MARINE INSURANCE 

 

Pada prakteknya, ada beberapa kontrak asuransi secara bebas dapat dialihkan. Akan 

tetapi Polis Marine cargo sebagai pengecualian. Kepemilikan cargo bisa berubah 

beberapa kali selama masa perjalanan dan jelas sekali bahwa pada saat bersamaan 

jaminan asuransi dapat dialihkan. Normalnya resiko tidak akan berubah atas perubahan 

kepemilikan cargo sebab cargo tersebut masih tinggal diatas kapal yang sama. Polis 

asuransi bukan merupakan ’personal contract’ sehingga tidak ada alasan mengapa 

assignment yang demikian tidak dapat terjadi.  

 

Akan tetapi Polis Marine Hull tidak secara bebas dialihkan sebab kepemilikan satu kapal 

akan mempengaruhi resiko. Assignment dalam polis – polis marine diatur dalam pasal 50 

MIA 1906.  

 

A3D. ASSIGNMENT POLIS – POLIS JIWA 

 

Life Insurance menyediakan investasi dan proteksi dan banyak polis life mempunyai nilai 

tunai atas premi – premi yang sudah dibayar. Polis – polis jiwa secara bebas dapat 
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dialihkan asalkan identitas jiwa tertanggung tidak berubah pada saat assignment dan tidak 

ada perubahan pada resiko. Asuransi jiwa bukan termasuk personal kontrak. Untuk 

jelasnya berikut ilustrasi untuk dimengerti – si A punya asuransi yang menjamin jiwanya. 

A adalah tertanggung, pemegang polis akan menerima benefit dari polis uang bila sudah 

waktunya  

 

 

 

DA 3 BENTUK ASSIGNMENT YAITU:  

 

- ASSIGNMENT SUBJECT MATTER OF CONTRACT 

 

Pengalihan atas pokok pertanggungan dari seseorang ke orang lain. Misalnya 

pemengang polis as. Kendaraan bermotor menjual mobil ke orang lain; atau 

pemegang polis rumah tinggal menjual rumahnya ke orang lain.  

 

- ASSIGNMENT OF BENEFIT OF THE CONTRACT 

Hak untuk menerima recovery uang dalam kontrak asuransi dapat dialihkan 

kepada orang lain. Intinya kontrak keseluruhan tidak dialihkan (hanya benefit 

saja). Tidak ada perubahan dalam subject matter of the contract.  

 

- ASSIGNMENT OF CONTRACT ITSELF 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


