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BAB 11. 

REINSURANCE 

 

 

A. INTRODUCTION TO REINSURANCE  

 

Reinsurance sederhananya merupakan bentuk lain dari insurance, namun kali ini 

penanggung yang membeli polis (yaitu treaty). Untuk menghindari kebingungan, adalah 

biasa untuk menunjuk kepada penanggung yang membutuhkan jaminan sebagai direct 

office atau ceding office dan penanggung yang memberikan jaminan disebut sebagai 

reinsurer.  

 

Dengan cara yang sama dimana seseorang pribadi atau badan usaha menyadari punya 

risiko yang harus ditransfer kepada seorang insurer, maka direct insurer juga punya 

risiko yang harus ditransfer kepada reinsurer. (adalah bukan tidak biasa bagi reinsurers 

untuk mengulangi proses yang demikian). Bila mana ini terjadi, maka tindakan dari 

reinsurer ini yang mengalihkan risiko kepada reinsurer lain disebut retrocession.  

 

Satu typical route terhadap pengalihan risiko dari original policyholder kepada 

reinsurers digambarkan sebagai berikut:  
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INSUREDS 

 

Uncertainty of losser 

Jelaslah asuransi merupakan satu cara penyebaran risiko: Risiko Pemegang polis 

disebarkan bersama – sama dengan risiko pemegang polis lainnya dengan membeli polis 

asuransi dan membayar premi kepada insurer. Efeknya, masing – masing pemegang 

polis dari satu penanggung akan berkontribusi jumlah yang kecil terhadap satu 

kerugian yang cukup parah. Reinsurance melanjutkan proses ini atas lebih banyak lagi 
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dari risiko – risiko pemegang polis dimana saling membagi risiko dengan reinsurers lain 

di banyak Negara. Bilamana terdapat satu kerugian besar, maka cek pembayaran klaim 

akan diberikan kepada orang yang mengklaim dari penanggung, namun gilirian 

penanggung yang akan mengklaim kepada reinsurer sesuai dengan reinsurance 

contracts dan menerima pembayaran dari reinsurers mereka. Adalah bukan tidak biasa 

untuk memiliki banyak reinsurers, yang biasanya berada di banyak Negara di seluruh 

dunia. Bilamana satu claim reasuransi, maka semua reinsurers akan membayar sehingga 

dengan cara inilah apa yang dimaksud spread of risk dengan cara reinsurance dan direct 

insurer mendapatkan proteksi keuangan sama seperti setiap individual atau usaha yang 

membeli satu polis / pertanggungan.  

 

Disamping dari generalisasi ini, ada beberapa alasan yang wajar mengapa direct insurer 

mereasuransikan: 

 

Capacity 

Capacit dari direct office adalah satu alasan utama mereasuransikan. Satu direct insurer 

menjamin risiko dari individu atau usaha. Total liability dari direct insurers atas risiko 

yang mungkin melebihi dari kemampuan merekasehingga jawabannya adalah untuk 

mereasuransikan bagian dari risiko diluar capacity mereka.  

 

Jika demikian, mengapa mengapa menempatkan alasan ini sebagai yang pertama? 

Jawabannya adalah jika insurer menolak proposal karena nilai pertanggungannya sangat 

besar, maka mereka akan tidak mendapatkan lagi proposal – proposal lain. Beberapa 

tahun yang lalu, insurers menyadari bahwa apa yang mereka harus lakukan adalah 

menerima risiko yang dapat diaksep dan kemudian berbagi dengan reinsurers. Dengan 

cara inilah mereka dapat memuaskan customers namun tidak membuat mereka sampai 

overload.  

 

Direct insurer yang besar memiliki kapasitas individual yang besar pula untuk 

mengaksep risiko. Namun dengan mengambil banyak risiko – risiko yang individual maka 

akan menjadi besar (akumulasi). Contohnya satu insurer punya kapasitas 5 juta pounds 

(tidak diharapkan untuk bertanggung jawab melebihi dari jumlah tersebut untuk setiap 

risiko), dan ketika diminta untuk menjamin satu risiko pabrik senilai 8 juta pounds, maka 

dapat mengambil risiko tersebut dengan menyadari bahwa dengan penggunaan fasilitas 

reasuransinya, exposurenya dapat ditahan karena sudah siap menanggung klaim sampai 

nilai 5 juga pounds.  

 

Dengan kapasitas ini untuk mengaksep risiko besar memungkinkan pasar asuransi 

berkembang maju dan membuat bisnis bertumbu karena risiko – risiko besar dapat 

diasuransikan.  
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Stabilisation  

Stabilisasi biaya claim adalah juga satu aspek yang penting dari reasuransi. Sama seperti 

seorang pemegang polis yang tidak tahu bila satu kerugian terjadi, demikian juga 

penanggung juga tidak tahu berapa nilai kerugian jika terjadi.  

 

Dengan mereasuransikan direct insurer dapat meratakan / mengimbangkan puncak dan 

gelombang klaim dan premi dengan spreading risk ke dalam pool yang lebih luas. 

Estimasi dan budget dapat dipersiapkan karena direct insurer mengganti biaya yang 

definite yaitu premi asuransi untuk biaya yang tidak definite atas klaim.  

 

Confidence 

Confidence diberikan kepada satu direct insurer hanya karena fasilitas reasuransi yang 

tersedia adalah tidak dapat dihitung. Asuransi memberikan confidence kepada 

konsumen untuk memajukan usahanya. Situasi ini juga sama bagi direct insurer dan 

insurernya yaitu reinsurer. Keberadaan reasuransi adalah satu dari fitur penting dalam 

pertumbuhan asuransi.  

 

Risk spreading 

Sebagaimana disebutkan pada baris pertama dalam bab ini, reasuransi merupakan cara 

dalam penyebaran risiko (spreading risk) 

 

Catastrophe protection 

Dan akhirnya, elemet dari proteksi catastrophe adalah juga penting. Jika yang terjelek 

terjadi dan biaya claim besar muncul pada saat bersamaan, sumber – sumber 

(keuangan) direct insurer dapat akan merenggang (berkurang). Karena mereka 

direasuransikan, maka akan sanggup sekalipun terjadi bencana dengan menerima 

reimbursement (pembayaran klaim reasuransi) dari reasuransi direct insured dimana 

saja di dunia.  

 

Reasuransi bisa berupa:  

�  proportional atau non-proportional treaty; 

� Atau facultative 

 

Terdapat juga peranan dari reinsurance pool, captive insurers dan Negara sebagai 

reinsurer yang untuk dipelajari. (lebih detail akan dibahas pada akhir dari bab ini). 

 

Adalah penting untuk dicatat bahwa kontrak asuransi adalah antara reinsurer dengan 

ceding office. Tidak ada kaitannya dengan pemegang polis asli yang tidak bisa 

melakukan klaim langsung lewat kontrak reasuransi, sekalipun claim bisa didasarkan 

pada kerugian pemegang polis. Bahkan jika direct office mengalami likuidasi, pemegang 

polis tidak dapat mengklaim apa yang ada diperjanjikan dalam reasuransi. Dalam hal 

terjadi klaim, pemegang polis hanya dapat mengklaim direct insurer yang 
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menyelesaikan klaim tersebut. Kemudian direct insurers mendapat ganti rugi (recovery) 

dari Reinsurers mereka.  

 

B. TREATY REINSURANCE 

Satu treaty  berupa satu perjanjian semata. Dalam konteks reasuransi, satu treaty 

merupakan satu perjanjian antara satu ceding office (direct insurer) dan, biasanya 

dengan sejumlah reinsurers. Perjanjiannya adalah bahwa reinsurers setuju dimuka 

untuk menerima bisnis reasuransi yang diberikan kepada mereka oleh ceding office.  

 

Tentu saja treaty akan menguraikan parameters dari perjanjian. Treaty akan 

menspesifikasikan jenis bisnis asuransi yang perjanjikan misalnya public liability dan 

menguraikan jumlah maksimum yang dapat diberikan kepada treaty.  

 

Adalah mungkin bagi satu direct office untuk mempunyai satu treaty reasuransi  dengan 

satu reinsurer, namun seringkali terdapat sejumlah reinsurers yang ikut dalam 

perjanjian treaty, dengan masing – masing sharenya. Reinsurers akan saling membagi 

premi dan claim yang dapat diterapkan dalam treaty sesuai dengan proporsi mereka 

masing – masing yang sudah di set pada saat awal. Perjanjian mereka secara kolektif 

disebut sebagai treaty. 

 

Manfaat dari satu treaty adalah bahwa direct insurer mengetahui di muka bahwa dapat 

mengasuransikan risik yang akan kemudian diaksep dari customernya, asalkan risiko – 

risiko masih dalam kesepakatan treaty. Faktanya, satu direct insurer mungkin akan 

memiliki sejumlah treaties, bergantung pada jenis yang berbeda atas bisnis yang 

diunderwrite.  

 

Treaties terbagi 2 kategori luas;  

 

� Proportional; 

� Non-proportional 

 

 

B1. PROPORTIONAL TREATIES 

 

Proportional treaties disebut demikian karena setiap aspek dari treaty adalah proporsi 

atas polis asuransi yang orisinil yang dikeluarkan oleh direct insurer ke tertanggung. 

Treaty sepakat untuk mengambil satu proporsi dari risiko dimana juga mendapatkan 

proporsi yang sama untuk premi dan membayar proporsi dari setiap klaim. Bentuk 

reasuransi ini sangat popular bagi baik property insurers maupun business interruption 

insurers.  
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Quota share treaties (QS) 

QS merupakan treaties dimana ceding office setuju untuk memberikan satu proporsi 

yang tetap dari semua asuransi yang diunderwrite, yaitu itu jenis yang dispesifikasikan 

dalam treaty. Proporsi dapat setinggi – tingginya 100%.  

 

Arrangement ini bisa dibuat karena ceding office punya sedikit pengalaman untuk jenis 

asuransi tertentu sampai kemudian menjadi berpengalaman, sehingga memilih untuk 

memberikan satu proporsi dari risiko terhadap treaty. Dalam situasi seperti ini, 

kemungkinan kecil proporsi setinggi – tingginya 100%: jadi bisa saja 50/50 atau 60/40 

sesuai yang disepakati.  

Pengalaman klaim treaty tidak  

Alasan lain atas arrangement dengan QS adalah bilamana satu direct insurer 

mengunderwrite kelas bisnis sebagai akomodasi bisnis. Sebenarnya bisnis tersebut 

tidak disukai tetapi harus mengaksep untuk memberikan kebaikan buat customernya. 

Dalam hal ini arrangement 100% bisa terjadi.  

 

Surplus treaties  

Surplus treatues merupakan arrangement yang lebih biasa. Dalam bentuk treaty ini, 

treaty menyetujui untuk mengaksep surplus dari risiko yang di atas retensi yang 

diharapkan oleh ceding office denga mengacu pada satu batas maximum.  

 

Proporsi yang diterima adalah biasanya diexpresikan dalam ‘lines’. Satu lines adalah 

sama dengan jumlah dari retensi ceding office. Satu contoh akan membantu 

pemahaman yaitu: satu fire insurer menyusun treaty dengan 5 lines treaty dan 

kemudian menerima satu asuransi pabrik dengan sum insured 6 juta pounds. Direct 

insurer tidak menginginkan risiko lebih dari 1 juta pounds sehingga ditetapkan jumlah ini 

sebagai retensinya (yaitu menjadi 1 line) dan kemudian dapat menyerahkan 5 line 

(untuk sisa yang 5 juta pounds) ke treaty. Maka semua risiko dapat dijamin dengan baik 

oleh treaty.  

 

Jumlah lines tidak ada hubungannya dengan jumlah reinsurer yang membuat treaty. 

Bisa saja 1 reinsurer, atau mungkin banyak lagi. Jika bersamaan dengan jumlah line yang 

diberikan apa yang disebut menjadi confidence, berapapun jumlah line-nya maka tiap – 

tiap reinsurer akan mengambil proporsi risiko, premi dan klaim. Kemungkinan proporsi 

tidak sama namun proporsi sesuai yang disepakati sebelumnya.  

 

Jika terjadi klaim, ceding office akan mendapat recovery 5/6 dari setiap pembayaran 

yang diberikan kepada tertanggung, dari treaty. Treaty akan mempunyai 5/6 dari premi 

yang dibayar tertanggung.  
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Tentu saja, aritmatika tidak selalu bekerja selanjar seperti contoh di atas. Bisa saja angka 

tidak selalu sama seperti diatas sesuai dengan maximum treaty, terkadang bisa lebih 

kecil atau lebih besar. Satu  ceding office tidak bijaksana untuk mereasuransikan sampai 

pada jumlah maximum karena hal ini akan tidak meninggalkan celah untuk setiap 

kenaikan sum insured selanjutnya, jadi seringkali treaty tidak digunakan sepenuhnya. 

Adalah juga agak normal untuk mempunyai beberapa layers di treaty sehingga jika first 

treaty digunakan sampai maksimum pada satu kasus, maka surplus yang masih excess 

tersebut diberikan pada second atau third treaty sampai risiko benar – benar penuh 

direasuransikan. 

 

Jika treaty arrangement tidak cukup, maka setiap sisa dari risiko yaitu di atas retensi dan 

sesi yang diberikan ke treaty tidak direasuransikan dan tetap menjadi risiko direct 

insurer. Section C tentang facultative reasuransi akan menjelaskan apa yang dapat 

dilakukan oleh direct insurer.  

 

Contoh yang lain akan membantu untuk membuat prosess treaty ini lebih jelas.  

 

Satu fire insurer punya 10 lines surplus treaty. Dengan limit retensi 1 juta pounds dalam 

hal steel works dan diminta untuk mengaksep risiko steel works dengan  TSI 20 juta 

pounds.  

 

QUESTION.  

a. Berapa banyak dari total 20 juta pounds dapat diaksep?   

b. Apa yang dapat dilakukan terhadap sisa dari sum insured, jika ada? 

ANSWER 

a. Treaty dapat mengaksep sampai maksimum 11 juta pounds, dimana 1 line 

adalah (1 juta pounds sebagai limit retensi) untuk direct office dan 10 lines ke 

treaty.  

b. Sisanya 9 juta pounds akan dibagi ke direct insurer lain dengan cara collective 

policy (co-asuransi) (lihat bab 5) atau deal untuk cari facultative reasuransi (lihat 

section C). Adalah tidak mungkin untuk meng-arrange surplus treaty lain. 

Treaties di arrange di depan dan bukan ketika satu risiko khusus muncul.  

 

 

B2. NON-PROPORTIONAL TREATIES 

Non Proportional treaties secara tradisional di gunakan oleh liability insurers. Polis – 

polis liability punya limit of indemnity dimana dalam banyak kasus ada yang paling tinggi 

atau sebagaimana dijelaskan pada bab sebelumnya, bahkan tidak terbatas. Insurers 

mengetahui bahwa mereka akan menerima banyak pengajuan klaim, mayoritas 

mungkin bernilai kecil, dan hanya sedikit saja klaim yang besar. Mereka berusaha untuk 

membayar klaim – klaim kecil, namun membutuhkan bantuan untuk klaim – klaim yang 

besar. Untuk alasan ini mereka ingin menjaga sebagian besar dari premi untuk 

membayar klaim – klaim kecil, tidak membayar proporsi yang besar dari setiap kerugian 
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sebagai tambahan dari (kelebihan dari share direct dan reinsurer yang disebut in excess 

of). Sebagaimana dengan surplus treaties, adalah agak normal untuk memiliki first, 

second, third dan seterusnya excess of loss treaties agar memenuhi risiko – risiko yang 

tingkat tinggi. Excess of loss reinsurance didasarkan pada claim – claim dan bukan sum 

insured.  

 

Original policy  

 

Calculating premiums 

Premi untuk excess of loss treaties dihitung dengan satu metode yang disebut dengan 

burning cost method. Pada dasarnya metode melihat pengalaman klaim dari ceding 

office selama 3 atau 5 tahun yang lewat. Hal ini: 

� Melihat bagaimana klaim akan disesuaikan ke dalam treaty; 

� Melihat berapa besar biaya klaim membebani treaty per tahun; 

� Membandingkan premi ceding office selama periode tersebut; 

� Menghitung average; 

� Menambahkan expenses dan profit; 

� Menemukan rate premi untuk dikenakan kepada ceding office. 

 

Perhitungan premi burning cost disederhanakan disini sebagaimana tidak 

memperhitungkan trend inflasi yang mempunyai konsekwensi serius bagi reinsurers 

yang mendapatkan premi mereka sekarang namun diharapkan dapat membayar klaim 

di masa mendatang – bahkan masa yang paling lama di masa mendatang. Satu jumlah 

reserve selalu diberlakukan dan terdapat selalu satu pembayaran komisi kepada brokers 

reasuransi yang mengurus treaty.  

 

Tiap layer dari treaty menjadi lebih murah karena kemungkinan kerugian masuk dalam 

layer berkurang karena limit yang lebih tinggi dan lebih tinggi lagi terlibat.  

 

Inflasi berefek serius pada pembayaran excess of loss treaty. Klaim liability selalu 

membutuhkan waktu lama bahkan bertahun – tahun untuk dibayar. Selama waktu yang 

lama ini inflasi bisa menaikkan jumlah yang harus dibayar. Sebagaimana nilai klaim 

meningkat, maka keterlibatan reasuransi meningkat pula sementara liability ceding 

office tetap pada limit maksimumnya. Untuk mengcounter situasi yang kurang adil ini, 

adalah normal untuk mencantumkan  klausula yaitu stability index clause ke dalam 

excess of loss treaties. Efek dari klausula ini adalah untuk menghubungkan retensi 

ceding office kepada satu index sehingga retensi tersebut juga ikut berubah sesuai 

inflasi. Index yang umum adalah index commercial dan industrial wages.  

 

 

The working excess of loss treaty 
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Arragement ini selalu disebut working excess of loss treaty, karena berhubungan dengan 

risiko – risiko sehari – hari dari bisnis ceding office, risiko – risiko yang mendatangkan 

klaim – klaim. Base line diambil dari satu angka (figure) adalah bagian yang ditahan oleh 

ceding office untuk ditanggung sendiri. Treaty ini beroperasi baik atas setiap satu risiko 

atau setiap satu kejadian.  

 

Contohnya, satu ceding office punya excess of loss treaty atas account employers’ 

liability yaitu in excess of $ 500,000 up to $ 1 juta, maka semua klaim dibawah $ 500,000 

akan ditanggung sendiri oleh ceding office. Bilamana klaim – klaim yang melebihi figure 

tersebut, treaty akan membayar ke ceding office setiap kelebihannya sampai $ 1 juta. 

Cukup jelas, asuransi employers’ liability satu indemnity yang tak terbatas, ceding office 

juga membutuhkan level yang lebih atas treaty.  

 

Excess of loss treaties menjadi meningkat populernya dikalangan property insurer. 

Prinsipnya sama  dimana ceding office mengetahui berapa besar yang harus disediakan 

atas risiko dari setiap kejadian atau setiap risiko dan prinsip yang sama untuk 

menetapkan excess of loss treaties sebagaimana mestinya dan premi juga dihitung 

sebagaimana mestinya.  

 

QUESTION 

Liability insurer menginginkan satu maximum liability $ 100,000 atas property damage 

liability damage claims dan meng-arrange 4 excess of loss treaties:  

 

1. first excess of loss treaty - $ 900,000 in excess of the retention $ 100,000 = 1 

juta  

2. second excess of loss treaty - $ 1,000,000 in excess of $ 1,000,000  

3. third excess of loss treaty – $ 1,500,000 in excess of $ 2,000,000 

4. fourth excess of loss treaty - $ 1,500,000 in excess of $ 3,500,000 

 

(dalam contoh ini direct office meng-arrange excess of loss proteksi sampai $ 

5,000,000 tiap – tiap progressive layer menjadi lebih murah dimana losses yang 

tertinggi sangat mungkin tidak ada) 

Sekarang isilah column yang kosong di bawah ini sebagai sesuai dengan 3 klaim 

berbeda yaitu a) $ 750,000 b) 2,500,000 dan c) $ 6,000,000  
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ANSWER: losses akan dibagi sebagai berikut:  

 

LOSS  Ceding  

Office 

1st 

Treaty 

2nd  

Treaty 

3rd 

Treaty 

4th  

Treaty 

Not  

Reinsured 

 

$ 750,000 100,000 

 

650,000     

$ 2,5 juta 100,000 

 

900,000 1000,000 500,000   

$ 6 juta 100,000 

 

900,000 1,000,000 1,500,000 1,500,000 1,000,000 

 

A catastrophe excess of loss treaty 

Sebagai tambahan terhadap working excess of loss treaty, adalah catastrophe excess of 

loss treaty. Versi ini beroperasi dalam prinsip yang sama. Diarrange oleh direct insurer 

untuk menjamin kejadian – kejadian yang merugikan sejumlah banyak tertanggung pada 

saat yang sama. Jadi jenis ini menjamin akumulasi kerugian dari lebih satu tertanggung 

yang ditimbulkan dari satu kejadian.  

 

Jenis kejadian tersebut bisa saja disebabkan banjir, banjir bisa mempengaruhi area yang 

luas dimana property yang dijamin oleh penanggung berada. Property yang dijamin 

tersebut bisa saja bernilai masih dalam retensi tertanggung dan tidak tercover 

reasuransi, namun efek akumulatifnya akan melebihi dari kemampuan insurer sehingga 

untuk ini sangat dibutuhkan reasuransi catastrophe excess of loss treaty.  

 

The excess of loss ratio treaty 

 

Satu lagi bentuk treaty non-proportional adalah excess of loss ratio treaty (disebut juga 

‘stop loss’ treaty) Treaty ini bekerja atas prinsip yang sama, namun bukan berdasarkan 

penetapan monetary limits melainkan berdasarkan limit persentase. Treaty ini 

digunakan oleh direct insurer untuk melindungi portofolio keseluruhan atas satu kelas 

asuransi tertentu. Treaty membantu direct insurers untuk mencegah fluktuasi net claim 

ratio dari satu tahun ke tahun berikutnya, kemudian menciptakan stabilitas dan 

memberikan confidence.  

 

Loss ration adalah rasio premi terhadap claim dihitung atas figures setiap tahun, jadi 

tidak untuk satu polis. Sebagai contoh, Satu commercial vehicle insurer menghendaki 

untuk membatasi loss ratio nya atas claim – claim kerusakan sampai 70%. Untuk 

mendapatkan ini, treaty excess of loss ratio disusun yaitu akan membayar excess dari 

loss ratio melebihi ratio yang sudah dipilih sebelumnya oleh direct insurer, maka 

biasanya limit tertinggi diberlakukan sampai 110% sebagai batas liability treaty.  
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Satu fitur yang tidak biasa dibebankan kepada direct insurers yaitu sebesar 10% dari 

excess figure. Jadi treaty bertanggung jawab atas sisanya yaitu 90%.  

 

Premi untuk stop loss cover dihitung atas metode ‘burning cost’ 

Oleh karena fleksibilitas arrangement ini non-proportional treaties ditemukan semakin 

meningkat penggunaannya oleh insurers property dan pecuniary. Setidaknya satu group 

asuransi besar ada yang telah meninggalkan metode proportional dan beralih dengan 

metode non-proportional.  

 

B3. ACCOUNTING PROCEDURES 

Polis – polis yang dijamin dalam proportional treaty dapat diterima dan diperpanjang 

sepanjang tahun periode treaty. Disebutkan sebelumnya bahwa treaty mendapatkan 

proporsi premi. Premi diperhitungkan dan diserahkan kepada treaty. Aslinya treaty akan 

diinformasikan atas rincian dari setiap risiko yang direasuransikan di treaty. Demikian 

juga rincian klaim. Setiap akhir triwulan, daftar premi dan claim perhitungkan dan 

pembayaran diberikan kepada reinsurers berupa net premi (yaitu premi – klaim) atau 

satu permintaan pembayaran dilakukan jika klaim melebihi premi.  

 

Dengan mengirim rincian dari daftar premi dan claim adalah sangat mahal secara 

administrasi. Adalah praktek biasa terhadap apa yang disebut blind treaty, dimana 

treaty tidak diinformasikan terhadap risiko yang direasuransikan. Biasanya pembayaran 

(cek) diberikan triwulanan atau permintaan cek dari ceding insurer bila terjadi klaim 

yang lebih besar dari premi. Pengaturan treaty yang demikian hanya bisa terjadi kepada 

direct insurers yang punya volume besar atas premi dan unsur saling percaya terjadi 

dalam situasi ini. Ceding office harus mencatat, yang dipersyaratkan dalam treaty, dan 

terbuka terhadap treaty untuk pengecekan. Dalam hal terjadi klaim besar, treaty 

memberlakukan special request untuk recovery reasuransi untuk penyelesaian.  

 

� Premi Non-proportional treaty harus dibuat dengan cara deposit premium yang 

dihitung berdasarkan figure yang diperkirakan (estimated figures) Adjustment 

akan dibuat pada akhir tahun treaty bilamana result yang actual diketahui oleh 

ceding office.  

� Working excess of loss treaties yang berurusan dengan day-to-day risks akan 

membenarkan regular claim recoveries oleh ceding office.  

� Catastrophe treaty dan stop loss arrangement, sesuai dengan sifatnya, harus 

berdasarkan annual basis untuk mendapatkan recoveries.  

 

Dalam semua bentuk treaty, treaty tetap terikat atas setiap penyelesaian klaim ceding 

office, asalkan masih dalam terms dan conditions treaty.  

 

C. FACULTATIVE REINSURANCE 
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Facultative Reinsurance adalah bentuk yang paling awal dan asli dari pada treaty 

arrangement. Kalau treaty diarrange lebih dulu dan tersedia bilamana diperlukan 

sementara facultative reinsurance harus diminta dulu oleh ceding office ketika 

dibutuhkan. Proposal harus mengungkapkan semua material fact terhadap reasuransi 

yang diajukan. Informasi sudah termasuk rate premi dan direct insurer’s net retention.  

 

Reinsurer kemudian punya pilihan untuk menerima atau menolak tawaran reasuransi. 

Jika ditolak, ceding office masih bisa mencoba ke reinsurer lain, jika jumlah yang 

direasuransikan besar, bisa mencoba mendekati beberapa reinsurers.  

 

Jika permintaan reasuransi diterima, polis reasuransi akan diterbitkan dengan annual 

renewals, endorsement bila terjadi perubahan yang mungkin mengakibatkan 

penambahan premi atau pengembalian premi sesuai dengan original direct insurance.  

 

Dengan menggunakan facultative reinsurance, tidak hanya situasi yang tidak menentu 

terhadap proposal apakah menerima atau menolak , namun administrasinya sangat 

mahal dan waktu yang dibutuhkan saat memproses adalah lama.  

 

Selain kelemahan di atas, facultative reinsurance masih punya keuntungan untuk 

digunaka yaitu:  

� apabila kapasitas treaty ceding office sudah penuh terisi;  

� bila risiko diluar dari terms treaty; 

� bila risiko agak aneh.  

 

Bertahun – tahun, kedua belah pihak dalam facultative reinsurance telah mencoba 

untuk mengatasi problem / masalah waktu. 2 metode berhasil digunakan:  

 

� beberapa reinsurers dan beberapa ceding office punya pengaturan satu dengan 

yang lain agar risiko bisa direasuransikan, bahkan sekalipun kemudian ditolak 

dengan pertimbangan, ceding office tidak dibiarkan begitu saja.  

� Satu alternative adalah dengan ‘facultative obligatory’ atau facultative treaty’ 

yang menghilangkan cara yang lama terhadap penggunaan jenis facultative. 

Dalam hal ini direct office memiliki arrangement yaitu satu kontrak dengan 

reinsurer yang mana reinsurers wajib dan commit untuk menerima namun 

ceding office tidak harus commit untuk memberikan (cede) 

Arrangement ini khususnya berguna untuk risiko tinggi tertentu dan juga dikarenakan 

okupasi, dan lokasi geografis, dan tidak masuk pada treaty normal arrangement.  

  

D. REINSURANCE POOLS 

Reinsurance pools agak berbeda dari arrangement reasuransi yang lain. Dimana 

terdapat sejumlah reinsurers yang membuat pool risiko, premi, dan claim. Pools disusun 

berdasarkan oleh:  
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� Groups of associated companies yang saling berbagi semua risiko dari jenis 

asuransi tertentu.  

� Insurers yang menjamin aktifitas berisiko tinggi (contohnya high risk motor 

insurance) 

� Regional insurers dimana insurers dari satu lokalisasi, Negara atau region 

mencoba untuk menahan dalam area dengan sumber keuangan dari masing – 

masing peserta / panel. Banyak jenis regional pool ini dijumpai di Middle East 

dan area asia dan afrika.  

 

 

 


