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BAB 4 

CLAIMS 

 

 

P. General claims procedure  

Q. Penggunaan Loss Adjuster, Loss assessors dan motor engineers 

R. Av erage Conditions 

S. Arbitration 

 

 

LEARNING OBJECTIVES 

 

Setelah belajar bab ini, Anda harus mampu:  

 

� Mengambarkan prosedur – prosedur biasa untuk penanganan klaim. 

� Menjelaskan penggunaan petugas klaim yang independent.   

� Menjabarkan operasi dari Average Conditions.  

� Menjabarkan penggunaan arbitrase dalam kaitannya klaim asuransi. 

 

 

A. GENERAL CLAIM PROCEDURE  

 

Dari keseluruhan maksud dari asuransi adalah Proteksi bilamana terjadi kerugian dan 

dengan demikian tidak perlu kuatir bila claim terjadi. Sangat jelas secara aktif tidak 

seorang pun menginginkan adanya kerugian dan klaim, tapi prosedur dan 

mekanismenya harus dibuat sehingga ketika terjadi klaim, tuntutan yang sah dari 

pemengang polis harus dipenuhi. Efisiensi dan keadilan dimana claim – claim ditangani 

adalah satu test yang benar – benar menguji manfaat polis dibeli dan barangkali claim 

bisa saja menjadi senjata yang ampuh dan efektif bagi perusahaan asuransi untuk 

mendapatkan simpati publik.  

 

Penanganan yang efisien dan perlakukan yang adil akan membuat tertanggung puas dan 

senang untuk merekomendasikan penanggung ke orang lain, namun bila mana terjadi 

penundaan pembayaran atau perlakuan yang kurang simpatik akan mengecewakan 

serta mengganggu klien pada saat – saat sulit dan membuat penanggung satu reputasi 

dan nama yang tidak baik.  

 

Tidaklah diusulkan agar pengaju klaim (tertanggung) harus berharap pada satu cek 

kosogn atau penanggung harus bermurah hati secara berlebihan, hanya diminta agar 

tertanggung mendapatkan seusai dengan apa yang sudah dibayarkan lewat premi yaitu 

satu penyelesaian yang mengacu pada syarat – syarat polis dan ketentuntannya.  
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Klaim akan terjadi. Kebanyaka diselesaikan dengan bersahabat dan prosedurnya relatif 

tidak bertele – tele: tertanggung melaporkan kerugian kepada penanggung, mengisi 

formulir klaim, memberikan bukti – bukti kerugian dan dan menerima cek. Namun 

beberapa klaim tidaklah sesederhana itu dan butuh melakukan investigasi oleh para ahli 

dan atau prosedur khusus diperlukan untuk memecahkan masalah claim.  

 

Apa saja jenis asuransinya, prosedur – prosedur di dalam hal terjadinya kerugian dan 

selanjutnya claim diajukan semuanya adalah sama meskipun terdapat perbedaan yang 

terinci dibeberapa area sehingga bantuan orang – orang specialist diperlukan.  

 

 

A1. FIRST STEPS 

 

Pekerjaan utama perantara adalah mengurus asuransi, bukan untuk menyelesaikan 

klaim. Akan tetapi, sekalipun  mereka tidak langsung terlibat dalam penyelesaian klaim, 

seorang broker atau perantara lainnya biasanya yang akan pertama kali dihubungi oleh 

tertangggung. Mereka (perantara) akan melaporkan kepada penanggung dan 

mendapatkan satu formulir claim. Beberapa broker sekalipun memiliki wewenang 

terbatas untuk menyelesaikan jenis claim tertentu untuk atas nama penanggung.  

 

Banyak broker benar – benar bertindak aktif dalam perkembangan proses klaim klien 

mereka dan membantu sedapat mungkin khususnya dalam menyakinkan bahwa 

pemegang polis tidak melanggar syarat – syarat polis dan penanggung tidak melakukan 

suatu penundaan.  

 

Setelah satu kerugian langkah pertama yang harus dilakukan bagi pemegang polis 

adalah untuk menyakinkan bahwa mereka mengetahui pasti terms dan conditions 

dalam polis untuk dilakukan oleh tertanggung. Kewajiban - kewajiban tertanggung 

biasanya dijabarkan dalam claim condition (ketentuan klaim) di polis: Bab 3 menjelaskan 

bahwa satu dari klasifikasi kondisi yang tertera dalam scheduled polis adalah conditions 

precedent to liability. Biasanya claims condition akan menginstruksikan tertanggung 

untuk melaporkan klaim secara tertulis atas setiap kejadian yang menyebabkan terjadi 

klaim dengan segera mungkin dan memberikan keterangan – keterangan atas kejadian 

dengan biaya sendiri, selama 12 bulan atau periode lainnya sesuai yang disepakati 

penanggung.  

 

A2. CLAIM FORM 

 

Pada umumnya, pemegang polis menghubungi lewat telepon brokernya atau 

penanggung untuk melaporkan klaim yang terjadi. Satu claim form (formulir claim) 

kemudian dikirimkan kepada pemegang polis untuk dilengkapi dan mengembalikannnya 

dan asalkan dilakukan dalam periode yang wajar, kemudian penanggung akan 
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memproses klaim tersebut, jadi prosedur ini telah memenuhi bagian awal dari claims 

conditions.  

 

Claim form akan meminta keterangan – keterangan sebagai berikut:  

 

� Nama, alamat dan nomor polis; 

� Tanggal kejadian (memberikan pengecekan apakah kejadian dalam masa 

periode asuransi); 

� Penyebab kejadian (memberikan pengecekan apakah kejadian disebabkan 

risiko yang dijamin); 

� (dalam asuransi harta benda) – Nilai dari Harta benda yang diasuransikan 

(memberikan pengecekan harga pertanggungan); 

� (dalam asuransi harta benda) – Biaya perbaikan atau penggantian 

(memberikan satu dasar untuk negosiasi); 

� (dalam asuransi tanggung gugat/liability) – Keterangan – keterangan orang 

yang luka atau harta benda yang rusak, dan kerugian dan kerusakan 

(memberikan satu masukan tentang klaim yang diharapkan oleh pihak ketiga); 

� Keterangan tentang orang yang menyebabkan kejadian (memberikan 

pelaksanaan hak subrogasi jika dikehendaki); 

� Keterangan tentang polis – polis lain yang menjamin kejadian yang sama 

(memberikan pelaksanaan hak kontribusi jika dikehendaki) 

 

Penanganan klaim modern sering kali mengharuskan penggunaan formulir claim. Untuk 

klaim – klaim besar dimana investigasi lebih rinci oleh loss adjuster dan expert lainnya 

dilakukan sehingga penggunaan satu claim form sudah tidak dibutuhkan lagi. Demikian 

juga banyak klaim property misalnya yang sudah menyangkut pencurian barang – 

barang perhiasan atau barang elektronik akan diselesaikan dengan cara penggantian 

langsung dari supplier yang ditunjuk dimana penanggung bisa mendapatkan discount.  

 

A3. CLAIMS DEPARTMENT 

 

Pada saat pemberitahuan awal orang / petugas yang ada pada department claim 

perusahaan asuransi akan menerima panggilan tersebut atau menerima surat sehingga 

perlu melakukan pengecekan cepat atas rincian polis di file document, hanya untuk 

menyakinkan apakah benar klaim dijamin oleh polis mereka. Setelah menerima laporan 

yaitu formulir klaim yang sudah dilengkapi, pengecekan menyeluruh harus dilakukan 

dari dokumen polis yang utuh.  

 

Claim department akan mengecek:  

 

� Bahwa premi sudah dibayar dan polis masih berlaku; 

� Bahwa nama, alamat, okupasi dan insurable interest pemegang polis adalah 

benar; 
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� Kejadian masih dalam periode asuransi 

 

Dalam kasus asuransi property, mereka juga akan mengecek:  

 

� Bahwa property rusak dan penyebab dari kejadian dalam scope of policy (ingat 

prinsip proximate cause); 

� Apakah semua warranties dan conditions polis sudah dipatuhi;  

� Bahwa jumlah yang diklaim kelihatan wajar; 

� Bahwa harga pertanggungan sudah cukup.  

 

Jika semua sudah sesuai mereka akan segera bertanggung jawab dan mengeluarkan cek 

dalam penyelesaian klaim.  

 

A4. COMPLICATIONS 

 

Biasanya terdapat komplikasi.  

 

Komplikasi yang umum adalah bahwa nilai claim tidak diketahui ketika menyerahkan. 

Jika satu estimasi diberikan kemudian, jika wajar akan dibayar; jika besar dan sangat 

kompleks dan ini yang biasanya terjadi, maka department claim akan membutuhkan 

satu expert untuk memeriksa dan menilai klaim tersebut serta bernegosiasi dengan 

pemegang polis untuk mendapatkan kesepakatan. Biasanya expert ini disebut loss 

adjuster (lihat section B). Berdasarkan laporan yang diterima dari loss adjuster, klaim 

dapat dibayar.  

 

Jika terdapat asuransi lain kemudian proses untuk mendapatkan kontribusi dari 

penanggung lain harus ditetapkan.  

 

Jika seseorang yang lain menyebabkan kerusakan kemudian proses subrogasi harus 

dimulai.  

 

Jika harga pertanggungan tidak cukup, penanggung harus memutuskan tindakan apa 

yang harus diambil. Jika average condition berlaku (lihat section C) claim akan 

dibayarkan sesuai ketentuannya. Jika kondisi ini tidak dipatuhi, maka penanggung bisa 

saja menolak untuk membayar klaim atas dasar terjadinya pelanggaran itikad baik 

(misrepresentasi atas nilai property). Bilamana polis household terlibat maka average 

condition tidak berlaku. Dalam situasi ini bilamana polis diselesaikan atas dasar 

‘replacement’ atau ‘new for old’ dan harga pertanggungan tidak cukup, maka 

penyelesaian akan mengacu pada dasar indemnity.  

 

Tindakan lain sepertinya untuk mengurangi nilai yang dibayar harus diberitahu segera 

mungkin kepada pemegang polis.  
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A5. FINAL ACTIONS 

 

Dalam klaim kaca adalah sering kali kasus dimana penanggung membuat kerjasama 

dengan perusahaan kaca sehingga bilamana terjadi klaim kerusakan kaca, maka 

tertanggung akan direferensikan ke perusahaan kaca yang sudah dinominasikan untuk 

mendapatkan penggantian dengan cepat. Hal ini sangat menghemat waktu tertanggung 

karena tidak perlu lagi mengirimkan estimasi biaya penggantian/pemasangan kaca. 

Harapannya tertanggung dapat terkesan atas servis yang cepat.  

 

Dalam klaim kerusakan kendaraan pengaturan hal yang sama akan terjadi. Penanggung 

akan memilih kerjasama dengan bengkel untuk memperbaiki kendaraan 

tertanggungnya. Perbaikan akan dilakukan secepat mungkin karena ada hubungan 

langsung antara bengkel dengan department claim penanggung. Pembayaran dibuat 

secara langsung kepada bengkel.  

 

 

2 tindakan terakhir bagi departement claim, demikian juga bagi tertanggung  adalah:  

 

� Memastikan bahwa pembayaran klaim disimpan dalam record polis; 

� Memulai pengajuan recovery dari reasuransi (lihat bab 11)  

 

 

A6. CLAIMS DALAM POLIS – POLIS LIABILITY 

 

Bilamana klaim yang diajukan untuk polis – polis liability, maka prosedur umumnya 

adalah sama saat memulai prosesnya, yaitu pelaporan dan penerimaan laporan dan 

memeriksa formulir claim dan diproses sama seperti pada claim asuransi property. Akan 

tetapi sekali pemberitahuan sudah dibuat kepada penanggung, maka tertanggung tidak 

lagi memainkan peranan dalam penyelesaian klaim.  

 

Penanggung akan mengambil alih dalam penanganan klaim. Pertama – tama mereka 

akan memeriksa bahwa:  

 

� Polis menjamin jenis kerugian yang terjadi; 

� Pemegang polis sudah mematuhi semua syarat – syarat polis, satu yang 

terpenting adalah tertanggung dalam situasi apapun tidak harus mengakui 

tanggung jawabnya; tertanggung harus menyerahkannya kepada penanggung, 

tidak menjawab apapun, untuk setiap komunikasi yang berhubungan dengan 

klaim tersebut.  
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Secara bervariasi satu investigasi on the spot atas claim liability akan diperlukan. Para 

saksi perlu diwawancarai dan peryataan – pernyataan harus dibuat. Sketsa atau 

Photographs yang menggambarkan kejadian akan diperlukan.  

 

Biasanya penanggung melaksanakan tugas – tugas ini dengan menggunakan claim 

inspekturnya sendiri untuk bekerja langsung ke lapangan. Ada juga perusahaan 

independent yang punya kekhususan untuk melaksanakan tugas ini.  

  

Biasanya penaggung memikirkan bahwa pemegang polis secara sah tidak bertanggung 

jawab atas kerugian yang diklaim, mereka akan menyampaikannya kepada pihak ketiga 

sebagai penuntut dan sambil menunggu perkembangannya.  

 

Jika ternyata tertanggungnya benar – benar bersalah dan bertanggung jawab maka 

kemudian penanggung akan bernegosiasi dengan pihak ketiga tersebut.  

 

Dalam kasus yang relatif sederhana dimana 2 pihak akan dengan cepat bernegosiasi 

untuk mencapai satu nilai tertentu dan cek akan dikirimkan kepada pihak ketiga 

tersebut sebagai  pembayaran klaim terhadap tertanggung.  

 

Dalam kasus yang lebih kompleks, negosiasi mungkin dialihkan kepada pengacara 

penanggung atau department hukumnya, dan mereka dapat mengakhiri negosiasi 

dengan pengacara pihak lain. Dan akhirnya  kasus dapat berakhir di pengadilan sehingga 

pengadilan memberikan satu keputusan atas legal liability (tanggung jawab hukum) atau 

jumlah kerugian atau pun kedua – duanya.  

 

A7. PENGGUNAAN EXPERTS 

 

Semua jenis klaim bisa saja menggunakan saran – saran expert pada saat:  

 

� Claim kebakaran dan sejenisnya mungkin memerlukan penggunaan satu loss 

adjuster sebagaimana sudah dijelaskan sebelumnya; 

� Motor Engineers dapat dipanggil untuk menginvestigasi claim – claim motor; 

� Consulting Engineers mungkin diperlukan untuk menangani claim – claim 

engineering;  

� Akuntan digunakan untuk klaim Interruption; 

� Pengacara, medical experts dan institusi hukum lainnya dapat memainkan 

peranan dalam kasus – kasus legal liability; 

� Consulting forensic scientist dapat digunakan bilamana terdapat keadaan yang 

mencurigakan yang mengarah kepada fraud atau bilaman ada kemungkinan 

recovery dari pihak ketiga.  

 

Biasanya para ahli in dipekerjakan untuk manfaat bagi perusahaan asuransi dan 

biayanya bukan dibebankan kepada tertanggung.  
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Berlawanan dengan para ahli yang disebut di atas, loss assessors adalah ahli yang 

mewakili tertanggung dan penggunaannya adalah merupakan bebas biaya dari 

tertanggung itu sendiri.  

 

Section berikut memberikan banyak informasi tentang bila dan bagaimana para expert 

mungkin digunakan.  

 

 

B. USE OF LOSS ADJUSTER, LOSS ASSESSORS DAN MOTOR ENGINEERS 

 

Sebagaimana dijelaskan pada section sebelumnya, bilamana satu klaim kelihatannya 

mungkin sulit atau complicated yang terkadang dan tidak selalu, biasanya claim tersebut 

merupakan klaim yang besar, sehingga jasa expert sangat diperlukan untuk membantu 

penyelesaian klaim ini. Ada 3 jenis expert yang akan dijelaskan pada section berikut.  

 

 

B1. LOSS ADJUSTERS 

 

Loss adjusters dapat digunakan dalam setiap klaim apa saja: property, Interruption, 

personal accident, pecuniary atau liability, namun penggunaan utama dari loss adjuster 

adalah dalam klaim – klaim property dan interruption.  

 

Loss adjuster ditunjuk dan dibayar oleh penanggung untuk menyelidiki dan bernegosiasi 

atas penyelesaian klaim yang dibuat untuk kepentingan penanggung. Biasanya 

berbentuk perusahaan (selalu beroperasi secara global) dan memiliki pegawai yang 

berkualifikasi tinggi dengan banyak pengalaman dalam penanganan klaim, banyak 

menyelesaikan tugas tugas dengan baik. Dengan latar belakang yang demikian 

memampukan mereka untuk melakukan investigasi klaim kebakaran, kebongkaran, 

badai, banjir, ledakan, gempa, gangguan usaha, rekayasa, kontraktor atau apa saja. 

Mereka juga dapat membantu pemegang polis untuk mencari jasa – jasa specialist 

lainnya dan melakukan perbaikan dengan sempurna. Mereka juga memastikan bahwa 

penyelesaian akhir dari suatu klaim dengan rekomendasi yang fair bagi kedua belah 

pihak dengan mengacu pada syarat – syarat polis.  

 

Sementara adalah benar adanya bahwa mereka diperintahkan penanggung untuk 

menjaga kepentingan penanggung, loss adjuster adalah orang – orang yang professional 

dan terdaftar di Chartered Institute of Loss Adjusters dan tugas mereka tidak untuk 

mengurangi nilai klaim sehingga merugikan tertanggung. Mereka adalah ahli yang 

independent yang berusaha untuk mencari penyelesaian yang seimbang atas satu klaim.  

 

Dengan memdapatkan instruksi mereka akan melakukan kunjungan ke site tertanggung 

dan laporan awal akan diserahkan kepada para penanggung yang menggambarkan 
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penjelasan singkat atas klaim yang terjadi dan keadaan – keadaan yang ada, bersamaan 

dengan estimasi nilai klaim. Satu laporan akhir (final report) akan diserahkan ketika 

negosiasi selesai. Laporan ini berisikan satu figure penyelesaian yang direkomendasikan 

dan bersamaan dengan satu ’surat tanda puas’ yang ditanda tangani oleh tertanggung 

dengan menerima nilai yang direkomendasikan tersebut. Dengan menerima surat yang 

ditanda tangani oleh tertanggung akan membuat jelas bahwa penyelesaian yang 

direkomendasikan adalah mengacu pada persetujuan penanggung. Sekalipun 

persetujuan adalah jarang ditekan hal ini merupakan satu proteksi yang penting bagi 

penanggung dan menghentikan mereka  dari tindakan diluar janji mereka. Satu cek akan 

dikeluarkan secepatnnya kecuali dalam kasus yang sangat besar dengan collective 

policies dimana  pengurusan pembayaran dibuat kepada setiap penanggung yang ambil 

bagian dalam collective policies untuk mengirimkan cek mereka sesuai dengan proporsi 

mereka atas klaim tersebut kepada tertanggung.  

 

Penunjukkan loss adjuster biasanya memastikan bahwa tidak ada complict atau dispute 

antara penanggung dan tertanggung dan memberikan kelanjutan untuk hubungan bisnis 

yang normal. Pihak yang independent selalu menghindari setiap conflict.  

 

Dalam tahun – tahun belakangan ini, perusahaan besar dari loss adjuster telah 

mengembangkan kegiatan mereka ke bidang risiko manajemen dan juga penanganan 

klaim untuk kepentingan penanggung atas dasar wewenang yang didelegasikan.  

 

 

B2. LOSS ASSESSORS 

 

Loss accessors punya satu background yang sama dengan loss adjuster. Mereka selalu 

ditunjuk oleh pemegang polis untuk menjaga kepentingan mereka dalam menangani 

klaim. Tidak seperti loss adjuster, kepentingan mereka hanya untuk menyakinkan bahwa 

kepentingan dari principal, yaitu tertanggung, adalah terutama. Tertanggung membayar 

fee mereka dan adalah tugas mereka untuk menjaga kepentingan tertanggung. 

Penanggung tidak membayar fee loss assessors demikian juga fee mereka tidak 

diasuransikan.  

 

B3. MOTOR ENGINEERS  

 

Motor Engineer sangat jelas digunakan untuk yang berhubungan dengan claim asuransi 

kendaraan. Sebagaimana dengan loss adjuster, mereka ditunjuk oleh penanggung yang 

menyelidiki kerusakan dan memastikan bahwa kedua pihak, yaitu penanggung dan 

tertanggung, mendapatkan penyelesaian yang mengacu pada terms dan condition pada 

polis yang berlaku.  

 

Atas penunjukkan tersebut, mereka akan memeriksa kerusakan kendaraan sehingga 

mereka dapat memberikan komentar atas perlunya perbaikan dan negosiasi biaya 
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perbaikan dengan perusahaan bengkel. Sama seperti loss adjuster mereka akan 

mempersiapkan laporannya dan memberikan rekomendasi atas pembayaran yang 

sesuai dengan tanda tangani tertanggung atas surat kepuasan dengan menegaskan 

bahwa perbaikan telah dilaksanakan dengan memuaskan.  

 

Penanggung membayar fee mereka. Kebanyakan penanggung bervariasi menggunakan 

staff nya sendiri sebagai motor engineer dari pada menggunakan perusahaan 

independent. Terdapat model komputerisasi untuk membantu proses penilaian dan 

sering kali penanggung menggunakan suppliers yang handal untuk membantu dalam 

mengolah salvage kendaraan bermotor.  

 

Dua area kemungkinan terjadinya conflict yang mungkin dihadapi motor engineer 

adalah:  

� Merekomendasikan dimana tertanggung membayar atas terjadinya betterment. 

Penanggung tidak akan membayar secara penuh atas penggantian bagian – 

bagian atau panel – panel body kendaraan dimana panel – panel tersebut 

sebelumnya sudah mengalami kerusakan akibat wear and tear dan goresan – 

goresan. Tidak ada jaminan untuk ’new for old’ dalam asuransi kendaraan 

bermotor (sekalipun tidak selalu benar bahwa untuk kendaraan yang berusia 

dibawah 12 bulan).  

� Bilamana tertanggung tidak melaksanakan terms dan conditions dari polis. 

Biasanya polis – polis kendaraan punya satu kondisi yang mengharuskan 

tertanggung untuk menjaga kendaraan dalam kondisi yang baik. Jika ketentuan 

ini tidak di laksanakan maka kemudian penanggung bisa saja tidak membayar 

klaim. Jika permukaan ban kendaraan sudah dalam kondisi tipis sehingga rem 

tidak beroperasi dengan baik yang tentunya sudah melanggar ketentuan yang 

diberlakukan, maka penanggung bisa berhak untuk tidak membayar claim.  

 

Motor Engineer harus menyelaskan hal – hal tersebut dalam laporannya.  

 

C. AVERAGE CONDITIONS 

 

Dalam satu klaim asuransi property, beberapa rincian dalam claim form dan beberapa 

hal diperiksa oleh bagian claim department berkenaan pada nilai property dan harga 

pertanggungannya. Hal ini merupakan prinsip dasar dalam asuransi property dimana 

property yang harus diasuransikan untuk nilai penuh yang disebut dalam istilahnya 

sebagai full value sum insured. Sementara tidak ada definisi tentang apa yang arti 

sesungguhnya ’full value’. Secara umum bisa diterima dimana figure / satu nilai dipilih 

haruslah cukup, sehingga saat terjadi kerugian , diberikan:  

 

� Dalam hal bangunan, perbaikan penuh atau penggantian ke kondisi sebelum 

terjadinya kerusakan;  
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� Dalam hal mesin – mesin, perbaikan penuh atau penggantian ke kondisi semula 

sebelum kerugian; 

� Dalam hal stock, penggantian secara penuh.  

 

Konsep dasar ini memastikan bahwa tertanggung membayar premi yang didasarkan 

pada nilai penuh dan dengan demikian akan berkontribusi atas satu nilai pada pool 

premium yang menggambarkan risiko yang dibawa ke pool. Jika harga pertanggungan 

lebih kecil dari nilai penuhnya, kemudian tertanggung mengalami underinsured dan 

membayar premi lebih kecil dari premi penuh  

 

Untuk mengatasi kemungkinan terjadinya underinsurance, adalah merupakan praktek 

normal untuk polis – polis fire dan theft mencantumkan dalam wording polis apa yang 

disebut dengan average condition. Anda juga mungkin memperhatikan kondisi yang 

sama atau klausula dalam polis goods in transit dan polis – polis kontraktor, dan tentu 

saja memperhatikan prinsip tersebut diberlakukan dalam wording polis interruption.  

 

C1. PRO-RATA CONDITION OF AVERAGE  

 

Bilamana satu condition of average muncul di dalam polis, kemudian dalam hal 

terjadinya claim, jika harga pertanggungan lebih rendah dari nilai property yang 

diasuransikan,  maka tertanggung akan dianggap sebagai penanggung untuk dirinya 

sendiri untuk selisih dan akan terbeban atas proporsi claim yang sebanding. Wording ini 

mengingatkan kembali tentang prinsip kontribusi yang sudah didiskusikan sebelumnya 

dimana tertanggung dikelaskan sebagai satu penanggung. Pada prakteknya, berarti polis 

hanya membayar satu proporsi dari claim. Proporsi tentu saja ratio antara harga 

pertanggungan dengan nilai sesungguhnya.  

 

Untuk menghitung pembayaran dengan average condition, anda menggunakan formula 

sebagai berikut:  

 

Sum insured          X nilai klaim = nilai yang dibayarkan.  

Value of insured     

 

 

 

Contohnya  

 

Stock dalam satu gudang diasuransikan sebesar 1,000,000.- pounds. Satu kebakaran 

terjadi dan merusak stock senilai 90,000 pounds. Pada saat kebakaran nilai 

sesungguhnya atas stock tersebut dalam gudang sebesar 1,500,000.- pounds. Jelas hal 

ini terjadi underinsurance, sehingga untuk menghitung nilai ganti rugi yang harus 

dibayarkan oleh penanggung yang memberlakukan average condition dalam polis, maka 

perhitungan dengan menggunakan formula tersebut sebagai berikut:  
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1,000,000  x 90,000 = 60,000.-  

1,500,000  

 

Penanggung akan membayar 2/3 dari klaim yaitu 60,000 pounds.Hal ini tampaknya agak 

adil karena jika anda hanya membayar sebagian dari premi penuh, maka anda hanya 

mendapatkan pembayaran klaim sebagian.  

 

Hal ini disebut dengan pro-rata condition of average 

 

Terdapat kondisi – kondisi lain tentang average untuk mengatasi situasi – situasi khusus.  

 

C2. TWO CONDITIONS OF AVERAGE 

 

Mengapa disebut sebagai two conditions of average adalah untuk mengatasi masalah 

bilamana terdapat 2 atau lebih polis – polis (biasanya menjamin stock barang – barang 

digudang) dijamin dengan dasar yang berbeda. Versi ini sama sekali bukan kedua polis 

memberlakukan two conditions of average, tapi satu condition of average diberlakukan 

sesuai dengan ketentuan contribution.  

 

C3. SPECIAL CONDITION OF AVERAGE 

 

Special condition of average dilekatkan dalam polis fire yang menjamin stock pertanian. 

Kondisi ini hanya akan beroperasi jika harga pertanggungan lebih rendah 75% harga 

property yang diasuransikan. Jika kondisi ini beroperasi setelah satu klaim, maka 

formula yang berlaku seperti yang ada pada pro-rata condition.  

 

C4. 85% CONDITION OF AVERAGE 

 

85% condition of average ini kembali memberikan tertanggung memilih underinsurance, 

namun jika klausula ini beroperasi maka formula yang digunakan sama dengan pro-rata 

condition. Kondisi ini sering kali dijumpai, karena kondisi ini dapat diterapkan untuk 

asuransi yang menjamin reinstatement. Dari diskusi atas prinsip indemnity, anda 

mengingat kembali bahwa adalah mungkin untuk mengubah / memodifikasi prinsip 

tersebut dan menjamin dengan ’new for old’. Pada faktanya adalah merupakan satu 

pilihan yang sangat populer dan dengan demikian versi dari average condition ini sering 

kali muncul.  

 

2 contoh:  

 

1. Satu bangunan diasuransikan atas dasar reinstatement seharga 2,400,000 

namun nilai saat reinstatment sebesar 3,000,000. Kerusakan senilai 80,000 
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terjadi. Rasio antara harga pertanggungan dengan nilai adalah 80% berarti lebih 

rendah dari 85%, maka perhitungan yang diperlukan adalah: 

 

 

Sum insured  x loss = 2,4 juta x 80,000 = 64,000 untuk dibayarkan  

Value                          3.0 juta      

 

  

2. Bangunan yang sama diasuransikan untuk nilai yang sama dan menderita 

kerugian namun bangunan hanya bernilai sebesar 2,800,000. Karena nilai 

2,4,000,000 masih diatas 85% dari nilai sebenarnya, maka condition tidak 

beroperasi saat ini dan claim dibayar penuh sebesar 80,000 

 

 

Ingat kondisi ini hanya beroperasi jika kondisi ini merupakan bagian dari satu polis yang 

berlaku.  

 

 

D. ARBITRATION  

 

Adalah tidak dapat dipungkiri dalam situasi klaim dimana akan terjadi perselisihan 

(disputes). Sejumlah besar klaim – klaim yang diselesaikan setiap hari oleh penanggung 

jarang lewat pengadilan.  

 

Apa saja yang diperkarakan adalah beberapa klaim dimana tertanggung tidak puas 

dengan beberapa alasan. Biasanya mereka tidak ditawarkan apa yang mereka inginkan.  

 

Terdapat 2 areas potensial atas perselisihan:  

 

� Liability – dimana penanggung berkata bahwa mereka tidak bertanggung jawab 

atas klaim dan menolak membayar. Dalam contoh ini tertanggung tidak 

menerima situasi ini dan harus mengambil tindakan hukum terhadap 

penanggung atas pelanggaran kontrak. Pengadilan akan memutuskan apakah 

penanggung akan membayar atau tidak.  

� Jumlah yang dibayarkan – dimana 2 pihak masing – masing tidak sepakat atas 

berapa besar yang akan dibayarkan penanggung dalam penyelesaian klaim yaitu 

penanggung tidak memberikan penawaran sebanyak yang diharapkan untuk 

diterima tertanggung. Dalam kasus ini satu proses yang disebut dengan 

arbitration harus digunakan untuk memecahkan perselisihan ini.  

 

Setiap set dari kondisi – kondisi polis memiliki arbitration condition. Condition ini 

menjelaskan bahwa jika terjadi perbedaan atas jumlah yang hendak dibayarkan sesuai 

dengan jaminan polis, perbedaan tersebut harus dipecahkan dengan menunjuk seorang 
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arbitrator oleh pihak – pihak yang bersengketa sesuai dengan ketentuan undang – 

undang yang berlaku.  

 

Satu arbitrator merupakan seorang ahli yang independent yang akan memberikan 

pendapatnya yang akan mengikat kedua belah pihak yang berselisih. The Chartered 

Institute of Arbitrators akan memberikan daftar dari para arbitrator. Jika kedua pihak 

tidak dapat keputusan satu arbitrator, maka sesuai dengan The Arbitration Act 1996 

diatur prosedur  yang akan dilakukan selanjutnya. Extreme nya, satu pengadilan dapat 

menunjuk seorang arbitrator yang harus diterima kedua belah pihak.  

 

Pihak – pihak harus sepakat atas arbitration dalam satu periode yang wajar. Apa yang 

disebut dengan wajar bergantung pada keadaan atas setiap kasus yang individual.  

 

Di tahun belakangan, metode Alternative Dispute Resolution (ADR) seperti mediasi telah 

banyak dimanfaatkan. Penjelasan yang lebih rinci tentang ini adalah diluar scope 

pembasahan namun hal ini penting untuk menyadari keberadaannya sebagai satu 

alternatif untuk menghemat biaya hukum.  

 

 

 

The end of chapter 4 (four) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


