
 

 

                  

 

 
164

Hasudungan Sianipar 

Sponsor : 

BAB 10 

MISCELLANEOUS INSURANCE POLICIES 

 

 

A. FIDELITY GUARANTEE COVER , UNDERWRITING AND RATING FACTORS 

 

Fidelity Guarantee berkenaan dengan situasi – situasi dimana para pegawai menangani 

uang atau property lain milik perusahaan, baik dengan cara manangani uang tunai yaitu 

sebagai kasir atau assistant penjualan maupun dengan pekerjaan yang terlibat berupa 

penyimpanan data , dimana dikerjakan oelh seorang akuntan, computer operator atau 

manager pembelian.  

Dengan cara yang demikian, adalah mungkin untuk pegawai mengalihkan uang atau 

property perusahaan ke tempat lain yang tidak seharusnya keluar, yaitu ke kantong 

pegawai atau ke rekening bank pegawai. Hal ini merupakan satu jenis kecurangan 

(fraud) dan ketidak jujuran yang diasuransikan oleh fidelity guarantee. Tidak seperti 

situasi ketika uang yang dijamin dalam polis perampokan, fraud dapat terjadi terus 

menerus dalam waktu lama dan bisa mencapai jumlah uang yang cukup besar. Polis 

uang (money) memberlakukan satu jumlah yang sangat terbatas atas jaminan yang 

menyangkut pencurian yang dilakukan oleh pegawai – yang hanya terdaftar namanya di 

polis saja yang ditemukan dalam periode waktu 24 jam. Hal ini merupakan peristiwa 

khusus dan tidak dipandang sebagai long fraud dalam polis fidelity guarantee.  

 

Polis Fidelity Guarantee menyangkut 3 pihak:  

 

• The insurer; 

• The insured (the employer); 

• The applicant or insured person whose fidelity nya dijamin (the employee).  

 

Efeknya, Insurer setuju memberi ganti rugi dalam hal terjadi kehilangan uang atau 

barang dan property lain disebabkan oleh fraud atau ketidakjujuran dari insured person 

dan jika insured person melakukan satu fraud atau dishonesty terhadap employer, the 

guarantor harus membayar kerugian dari fraud atau dishonesty.  

 

Jaminan berlaku selama:  

• Berlakunya polis; 

• Selama ‘discovery period’ – satu periode dimana satu pencurian terjadi selama 

berlakunya polis dan ditemukannya sampai 24 bulan setelah berakhirnya 

polis,atau setelah guilty party mengundurkan, keluar dari pekerjaan atau 

meninggal.  

 

Polis dapat juga selalu menjamin: 

 

• Auditors’ fee yang dikeluarkan menentukan jumlah kerugian; 
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• Biaya rewriting atau mengubah program komputer untuk menghindari 

kerugian mendatang.  

 

 

Satu polis dapat menjamin frauds dilakukan sebelum satu polis berlaku tapi tidak 

ditemukan sampai polis beroperasi. Asalkan terdapat fidelity insurance berkelanjutan, 

maka polis akan membayar kerugian. Polis ini membenarkan policyholder untuk 

mengalihkan dari satu insurer ke insurer tanpa kehilangan benefit. Terdapat beberapa 

ketentuan – ketentuan (provisos) yang melekat terhadap transfer benefit, Satu yang 

utama dimana fraud harus ditemukan diluar discovery period dari polis yang mengganti. 

Syarat – syarat dapat membatalkan discovery period bilamana satu asuransikan 

dialihkan kepada penanggung yang lain dan satu polis baru punya klausula ’interlocking’  

 

Beberapa employees dapat dimintai untk mendapat satu guarantee sebagai satu kondisi 

dari kontrak kerja, contohnya:  

 

• Steward di clubs; 

• Commercial travellers; 

• Collectors (rent, clubs, charities etc.)  

• Manager public house; 

• Bus drivers; 

• Cashiers; 

• Checkout operators; 

• Sales assistants; 

• Treasures  

 

Orang – orang ini semuanya bekerja secara independent menagih uang employer dan 

akan mengundang godaan.  

 

Contoh – contoh dimana employees tidaj menangani uang tunai namun masih mungkin 

dapat melakukan fraud yang memungkinkan mereka untuk mengalihkan uang employer 

atau property untuk digunakan sebagai miliknya:  

 

• Book-keepers; 

• Accountants; 

• Procurement and stores officials; 

• Computer programmes; 

• Directors; 

• Managers; 

 

Pegawai ini punya access ke system yang dioperasikan oleh employer dan dapat 

memanipulasinya menjadi milik mereka, mengalihkan nilai besar atau jumlah besar dari 

property dan membuat employernya mengalami kerugian besar. Dengan demikian 
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employer akan menjadi bijaksana untuk mengambil satu polis fidelity guarantee 

menjamin kepentingan keuangan yang mereka miliki atas kejujuran dari pegawai 

mereka.  

 

A1. Types of Fidelity Policies 

 

Terdapat beberapa bentuk polis fidelity.  

 

Ada yang berupa on name employees dan punya satu specific amount yang digaransikan 

– yaitu satu limit of indemnity per named person yang merupakan nilai maksimum 

liability insurer. Jelas sangat ideal bilamana employees individu dalam satu posisi 

resposibility seperti club steward. Employer akan mengetahui secara akurat atas jumlah 

maksimum dari uang atau stock yang menjadi risiko pada suatu waktu. Polis ini akan 

mengandung premi mengacu pada besarnya limit of indemnity.  

 

Adalah juga mungkin untuk mempunyai satu polis menjamin semua karyawan (disebut 

blanket policy), atau semua employees diberikan kategori atau department khusus atau 

specific job tanpa diberikan nama pegawai. Hal ini berguna dimana terdapat sejumlah 

pegawai dan dimana jobholders berubah dari waktu ke waktu . Untuk jenis polis ini 

premi ini harus dikaitkan dengan satu penilaian sejumlah uang yang ditransaksikan 

dengan cara membedakan antara risiko – risiko besar dan kecil, yaitu annual payroll 

untuk bisnis, department, atau kategori pegawai akan menjadi satu penilaian. Polis akan 

mempunyai satu limit indemnity untuk setiap satu kerugian (satu insurer memberikan 

satu batas minimum paling sedikit $ 100,000) dan satu aggregate limit terhadap semua 

kerugian dapat tidak terbatas dimana terdapat satu single loss limit, namun untuk kasus 

– kasus yang lebih besar akan dispesifikasikan dan harus paling sedikit dua kali single 

loss limit.  

 

 

A2. EXCLUSIONS 

 

Frauds yang dilakukan oleh employees dengan satu shareholding dalam bisnis melebihi 

5% atau 10% akan dikecualikan. Juga dikecualikan klaim – klaim tidak hanya . Semua 

bisnis punya kerugian – kerugian inventarisasi yaitu inventarisasi tidak cocok dengan apa 

yang seharusnya. Kerugian yang demikian bukan merupakan satu kerugian yang dijamin 

dalam polis fidelity – jadi satu fraud harus dibuktikan.  

 

 

A3. UNDERWRITING FACTORS 

 

Dari satu sudut pandang underwriting, terdapat 2 area penting untuk dipertimbangkan.  
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Employee.  

Latar belakang Insured person’s yang berkaitan pada pekerjaan dan ketidakjujuran 

adalah satu yang paling penting. Penanggung biasanya mendapatkan satu satu formulir 

yang sudah diisi tentang employer sebelumnya untuk mendapatkan keterangan 

mengapa keluar dari satu perusahaan sebelumnya dan apakah terdapat kecurigaan 

ketidak jujuran (dishonesty). Tentu saja, banyak employer sangat enggan untuk 

menjelaskan di formulir apa saja yang tidak dapat mereka buktikan atau hanya 

mencurigai dan mungkin saja terlampau banyak pertimbangan yang dibuat ketika 

mengisi formulir previous employer. Sementara penggunaan form ini bisa lebih sering 

atau jarang digunakan, namun employer yang baru diharuskan oleh syarat – syarat polis 

untuk mendapatkan referensi secara tertulis dari para employers sebelumnya untuk 

lebih dari 3 tahun yang lewat dan memberikan perhatian kepada setiap gap yang nyata 

dalam  kontrak pekerjaan. Referensi ini harus dihadirkan pada saat terjadi satu klaim.  

 

Adalah mungkin untuk mendapatkan jaminan tidak mengacu pada penyerahan 

referensi, namun indemnity akan dikurangi hanya dengan satu persentase dari normal 

indemnity misalnya 10%.  

 

Situasi keuangan sekarang dari insured person adalah juga yang terpenting untuk 

mencoba melihat jika ada potensi atas future dishonesty (ketidakjujuran dihari 

mendatang). Jika terdapat banyak utang atau satu pinjaman yang besar dan tidak ada 

tabungan untuk keluarga, maka akan terdapat satu peluang godaan.  

 

Employer’s responsibilities 

 

Area yang kedua yang underwriter harus pertimbangkan adalah employer dan cash 

handling dan accounting system.  

 

Penanggung tidak berusaha untuk mendikte employer tentang bagaimana system harus 

dikerjakan. Akan tetapi, pertanyaan – pertanyaan akan dibuat di proposal form untuk 

mengetahui system yang sesungguhnya ada dan mencari tahu checks (pemeriksaan) apa 

saja yang dibuat ke dalam system untuk mencegah fraud. Jika system dan checks 

terungkap ketika menjawab pertanyaan pada proposal form dapat menjadi subyek 

diberlakukan warranties dan endorsments dalam polis untuk memastikan bahwa 

sesuatu kendaan yang sudah diperbaiki terus berlanjut. Hal ini juga berarti bahwa 

terdapat tidak ada misunderstanding tentang apa yang diharuskan penanggung kepada 

tertanggung.  

 

Sekali prosedur dan check tersebut menjadi syarat – syarat polis, tentu saja terdapat 

selalu peluang dimana satu employee akan dengan kurang hati – hati melanggar syarat 

– syarat dan mengakibatkan kerugian. Jaminan sudah termasuk atas pelanggaran yang 

tidak hati – hati, namun akan mengacu pada satu excess, mungkin sampai 5% dari total 
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kerugian yang terjadi. Jaminan tidak diberikan untuk kasus – kasus atau risiko besar 

dalam sektor keuangan.  

 

Beberapa polis tidak membuat system prosedur dan checks menjadi subject pada 

kondisi dan warranty polis.  

 

Other considerations.  

2 fitur khusus atas syarat – syarat polis fidelity perlu disebutkan. Pertama adalah berupa 

satu condition precedent to any claim that any dishonest employee be prosecuted 

(kondisi yang harus dipenuhi sebelum klaim dibayar yaitu setiap pegawai yang tidak 

jujur harus dituntut). Banyak employers merasakan bahwa mereka tidak menginginkan 

adanya publikasi dan sesuatu yang tidak mengenakkan atas terjadinya satu fraud, satu 

penyelidikan polis dan penuntutan – mereka lebih suka menghapuskan nya dan 

meminta penanggung untuk membayar. Tentu saja hal ini memberi pesan yang salah 

kepada employee yang lain yang mungkin akan turut bermain hal yang sama. Beberapa 

polis modern tidak punya kondisi seperti ini: jadi cukup bagi tertanggung untuk 

membuktikan bahwa terjadi satu fraud; penamaan dan penuntutan si pelaku fraud 

bukan merupakan satu kondisi polis. Akan tetapi perusahaan asuransi, dengan memberi 

tahu employers, meminta employers agar para employee tahu bahwa tuntutan kepada 

mereka akan dilakukan.  

 

Fitur kedua dari polis – polis yang berkaitan pada situasi subrogasi: employer akan diberi 

ganti rugi dan penanggung akan mendapatkan haknya untuk mengusahakan recovery 

dari pelaku kesalahan , seringkali hak ini kurang bermanfaat, namun mereka dapat 

mencoba. Beberapa polis menegaskan mereka tidak akan mengambil hak – hak nya 

terhadap innocent directors, officers dan employees.  

 

B. COVER UNDER BONDS AND THEIR UNDERWRITING AND RATING 

 

Bonds berkaitan dengan fidelity guarantee. Penanggung setuju membayar sejumlah 

uang jika seseorang atau organisasi dimana bond merupakan dishonest. Dishonesty 

bukan hanya merupakan keadaan dimana sejumlah uang harus dibayar. Dishonesty juga 

berlaku jika pemegang bond gagal melaksanakan satu kewajiban specific atau gagal 

melaksanakan kewajiban yang selayaknya.  

 

Catatan bahwa di Bond tidak disebutkan ada indemnity. Disinilah salah satu dari 

beberapa perbedaan antara bond dan fidelity guarantee. Jika terjadi peristiwa, 

penanggung harus membayar sejumlah uang kepada nama yang ada di bond, atau yang 

dituntut oleh pemegang bond. Tidak ada adjustment kerugian atau negosiasi. 

Pengadilan atau department pemerintahan akan memperkenalkan satu sertifikat 

kepada penanggung – sedangkan jumlah yang tertera dalam sertifikat adalah jumlah 

yang dibayarkan.  
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Penanggung adalah tidak hanya organisasi yang dapat memberikan bond – tapi 

seseorang atau organisasi  (misalnya satu bank) yang akan menyediakan surety bagi 

orang lain adalah yang dapat memberikan satu bond. Realitasnya, adalah para 

penanggunglah yang berbisnis untuk mengeluarkan sertifikat bonding.   

 

Polis – polis asuransi secara legal disebut sebagai simple contracts sementara bonds 

merupakan specialty contract issued under seal.  

 

Satu efek dimana sekali sudah dikeluarkan, satu bond terikat dan penanggung tidak 

dapat membatalkannya. Efek lainnya adalah para pemegang bond punya 12 bulan 

lamanya untuk mengajukan satu klaim dalam bond.  

 

Terdapat banyak situasi dimana bonds mungkin dibutuhkan. Beberapa di antaranya 

sangat biasa disebut yakni:  

 

• Administrator dari satu pemilikan tanah mungkin perlu satu court with a bond 

yang menjamin administrasi yang proper dan honest atas kepemilikan tanah – 

maka hal ini akan disebut administration bond.   

• Perusahaan yang memiliki ’bonded warehouse’ (misalnya importer tembakau 

atau minuman keras) harus memberikan satu bond kepada HM Custom & Excise 

yang menyangkut kewajiban custom, excise duties dan/atau VAT yang 

diwajibkan jika barang – barang tersebut salah dipindahkan dari warehouse.  

• Perusahaan dari akuntant yang bertindak sebagai liquidator dari kegagalan 

perusahaan terbuka yang gagal harus memberikan satu bond  kepada 

Department of Trade and Industry atau ke departement pemerintah lain yang 

berkaitan atas kewajiban – kewajiban mereka dalam hal likuidasi perusahaan 

tersebut.  

• Dalam Kontrak – kontrak jual beli dan pembangunan bangunan, terdapat banyak 

situasi bilamana pihak – pihak dan solicitors mereka harus memberikan satu 

bond kepada court berkaitan pada transfer tanda dan apa yang dibangun. Hal ini 

bisa muncul bilamana ancient deeds (akta kuno) memiliki apa yang disebut 

dengan ’restrictive covenants’ (perjanjian terbatas). Satu restrictive covenants 

adalah satu syarat dalam akta yang membatasi penggunaan beberapa cara 

contohnya meletakan satu batas pada sejumlah rumah yang dibangun. Beberapa 

dari perjanjian ini sudah usang dan mungkin tidak dapat diperkarakan.  

• Terdapat satu kebutuhan yang sama untuk defective title bonds. Ketika menjual 

atau membeli tanah atau property, adalah perlu untuk memastikan bahwa title 

(hak kepemilikan) pada tanah adalah dipenuhi. Bukti secara dokumen bisa saja 

tidak cukup dan pembeli bisa meminta satu indemnity dalam kasus orang lain 

yang mengklaim kepemilikan tanah.  

• Performance bonds, advance payment bonds, highway acts bonds dan travel 

industry bonds aadalah contoh – contoh merupakan commercial bonds yang 

sering digunakan.  
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Underwriting bonds merupakan satu tugas yang special berdasarkan pengalaman. 

Underwriter harus dipuaskan dengan integritas dari pihak yang mengajukan satu bond. 

Satu penanggung yang spesialist untuk bond mencantumkan dalam proposal form 

berupa kalimat ” kami menyambuk para pelanggan yang merupakan perusahaan yang 

sudah mapan dengan technical expertise, management experience dan sumber 

keuangan untuk melaksanakan contractual obligations. Keterangan – keterangan yang 

dibutuhkan  akan diperoleh  dengan mengisi proposal form. Premi untuk bond adalah 

flat fee yang berakhir sampai akhir dari masa bond.  

 

Q. Apa itu Bond?  

A. Satu bond merupakan satu kontrak yang dikeluarkan under seal oleh satu 

penanggung  

    dimana berjanji untuk membayar sejumlah uang jika kondisi – kondisi yang ada di  

    bond dilanggar.  

 

 

C. CREDIT INSURANCE COVER, UNDERWRITING AND RATING 

 

Credit insurance berkaitan dengan area lain dari bisnis sehari – hari bilamana kerugian 

besar dapat dialami dan masih banyak bisnis yang tidak diasuransikan. Uang yang 

dipinjamkan ke customer selalu menjadi satu dari sekian besar uang yang dipinjamkan 

yang tercatat dalam balance sheet. Jika uang dipinjamkan tidak kembali, usaha bisa 

mengalami kerugian. Potensi kerugian ini atas non-payment dapat diasuransikan dengan 

menggunakan satu credit policy. Polis tidak menjamin non-payment melalui tindakan 

yang sengaja untuk tidak atau lewat kegagalan pemegang polis untuk menagih. Risiko 

yang dijamin adalah ketidakmampuan debitur untuk membayar, karena bangkrut, 

biasanya disebabkan mengalami likuidasi atau berhenti untuk berbisnis.  

 

Polis – polis biasanya tidak diberikan kepada para pengecer – pengecer (yang menjual ke 

pelanggan terakhir). Tujuan dari jenis asuransi ini adalah untuk menjamin risiko – risiko 

yang terjadi di antara traders.  

 

Types of policy  

 

Polis credit merupakan satu area spesialist dari asuransi dan hanya sedikit penanggung 

yang mampu meng-underwrite bisnis ini. Umumnya terdapat 2 type polis: 

 

• The whole turnover policy; 

• The specific account policy  
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Kedua jenis sangat mudah maksudnya sesuai namanya masing – masing. Satu calon 

tertanggung (kreditur) mampu untuk menentukan apakah akan mengasuransikan 

semuanya accounts yang dirasa memiliki risiko. Alternatifnya, proposer dapat memilih 

untuk mengasuransikan keseluruhan (the whole) turnover terhadap risiko debitur yang 

gagal. Penanggung tahu bahwa jika hanya specific account diasuransikan, maka akan 

ada penyeleksian atas account – account tersebut. Account – account yang berbahaya 

yang diasuransikan- yaitu risiko – risiko yang dipikirkan oleh calon tertanggung yang 

mungkin mengalami kerugian. Jika ini kasusnya, maka premi akan dikenakan lebih 

mahal. Adalah mungkin lebih ekonomis bagi calon tertanggung untuk memilih whole 

turnover policy. Bahaya yang tidak terlihat bagi calon tertanggung ketika memilih satu 

specific account policy.  

 

 

Underwriting factors.  

Underwriters tertarik dalam mengumpulkan basis customernya calon tertanggung. 

Apakah berbisnis dengan beberapa pelanggan besar atau apakah mereka punya base 

yang luas atas pelanggan kecil? Bilamana terdapat specified account, penanggung akan 

dipuaskan mengingat kelayakan kredit atas account tersebut sebelum menyetujui untuk 

mengasuransikan.  

 

Aspek penting lain dari sudut pandang underwriting adalah kebijakan credit control 

yang dilaksanakan oleh calon tertanggung. Keterangan tentang kebijakan credit control 

diminta dalam proposal form dan jika hal memuaskan maka asuransi akan diberikan.  

 

Satu aspek yang tidak biasa dari jaminan adalah bahwa tertanggung dengan whole 

turnover selalu diminta untuk menanggung satu proporsi dari risiko. Tertanggung akan 

menjadi co-insurer untuk satu persentase berskala dari 5% sampai dengan 25% 

bergantung pada volatility(perubahan naik – turun) dari perdagangan yang terlibat. 

Beberapa perdagangan mungkin kurang  memenuhi kelayakan kredit (creditworthy) – 

dimana semakin layak kreditnya satu trade, semakin kecil persentase co-insurance. 

Ukuran ini untuk memastikan bahwa tertanggung selalu dalam pertaruhan finansial dan 

incentivenya untuk mendapatkan credit account dan prosedur credit control yang 

benar.  

 

Premiums and conditions 

 

Premi didasarkan pada turnover dan kelayakan kredit accounts. Polis – polis punya satu 

limt indemnity yang mencerminkan satu agreed credit limit dari selected accounts atau 

agreed account size atas customer yang terbesar dalam kasus whole turnover policy.  

 

 

Polis  dapat diatur untuk periode yang tetap selama 12 bulan atau untuk panjangnya 

satu kontrak spesifik, tanpa adanya adjustment premi. Alternatifnya polis dapat 
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dikeluarkan dengan satu deposit premium pada awal pertanggungan dan annual 

adjustment dibuat saat renewal atas turnover yang dideklarasikan.  

 

 

Q. Aset bisnis apa yang diprotek asuransi kredit?  

A. Sejumlah uang yang dipinjamkan kepada satu usaha debitur.  

 

D. LATENT DEFECT INSURANCE COVER, UNDERWRITING AND RATING 

 

Latent defects insurance  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


