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BAB 5 

PROPERTY INSURANCE 

 

 

A. PENGANTAR MACAM POLIS ASURANSI PROPERTY.  

 

Ada banyak macam yang berbeda atas polis yang menjamin macam property yang 

berbeda. Beberapa bisnis punya persyaratan – persyaratan khusus, namun biasanya 

satu bisnis akan memiliki asuransi:  

 

� Untuk bangunan, mesin – mesin dan stock untuk risiko – risiko kebakaran dan 

risiko – risiko khusus dalam polis kebakaran; 

� Terhadap risiko pencurian dengan polis pencurian; 

� Dan untuk uang, goods in transit dan polis – polis kaca terhadap risiko pecah.  

 

Apa yang dimaksud dengan risiko ini dan lebih rinci atas polis – polis yang menjamin 

akan diuraikan dalam bab ini.  

 

 

B. TYPE OF PROPERTY INSURED.  

 

Dengan menggunakan polis fire sebagai jaminan dasar, property yang diasuransikan 

dapat dibagi dengan 3 kategories:  

 

� Bangunan; 

� Mesini – mesin dan isi yang lain; 

� Stock.  

 

 

Bangunan   

 

Bangunan biasanya didefinisikan dalam polis dan spesifikasi sebagai bangunan sudah 

termasuk fixtures dan fittings pemilik rumah yang ada dalam dan di atas nya. Definisi ini 

punya arti bahwa struktur dan apa saja yang dipasangkan diasuransikan dengan 

penjabaran barang – barang di polis.  

 

Mesin – Mesin dan isi lainnya.  

 

Mesin – mesin dan isi lainnya punya penjelasan luas dalam polis untuk memastikan 

bahwa jaminan sudah termasuk apa saja selain stock yang mungkin dimiliki dalam lokasi 

pertanggungan. Biasanya satu penjelasan dengan kalimat seperti ini ‘machinery, plant 

and all other contents’ akan digunakan dan satu klausula yang disebut ‘all other 

contents clause’ akan ditegaskan dalam specification atau polis untuk mempertegas 
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kembali frasa (kata – kata) tersebut arti tujuannya. Wording untuk item tersebut juga 

akan mengecualikan dengan jelas mixtures dan fittings, stock dan kendaraan bermotor 

(yang sudah dicover di polis kendaraan bermotor).  

 

Klausula the other contents clause biasanya merinci beberapa jenis khusus dari 

contents tersebut dan membuat batasan – batasan (limitation) dalam jaminan. Jenis – 

jenis khusus atas property tersebut adalah sebagai berikut:  

 

� Account books – dibatasi pada nilai material / bahan baku dan tenaga buruh 

yang digunakan dalam proses memproduksi barang dan tidak termasuk nilai 

informasi yang ada; 

� Plans, designs, models dan sejenisnya – kembali dibatasi pada nilai bahan baku 

dan tenaga buruh yang digunakan dan juga tidak termasuk nilai informasi;  

� Money and stamps – satu batas nominal akan diberlakukan untuk property ini;  

� Employees’ dan directors’ personal belongings – ditegaskan dijamin, selama 

tidak diasuransikan dipolis lain (misalnya dengan polis employers’ or director’s 

own insurance).  

 

Stock  

Stock digambarkan dalam polis – polis sebagai ‘ stock and materials in trade, property 

yang dijamin atau ditahan oleh tertanggung atas dasar kepercaan dan komisi sehingga 

mereka menjadi bertanggung jawab’. Wording ini memastikan bahwa semua barang – 

barang dan bahan baku yang digunakan dalam usaha apakah milik tertanggung atau 

orang lain adalah dijamin.  

 

 

More Specific items  

Sementara ketiga barang tersebut dijamin dalam situasi umumnya, namun ada lagi 

beberapa situasi dimana beberapa jenis khusus atas property perlu disebutkan sebagai 

berikut:  

 

� On Farms (pertanian), contohnya, situasi stocknya agak berbeda dari bisnis yang 

lain sehingga dalam polis – polis farm ada item – item terpisah yang menjamin: 

- agricultural produce dan farming stock (hasil tanaman); 

- livestock (hewan) yang mana memiliki satu batas monetary per hewan 

diterapkan meskipun suatu waktu setiap hewan dispesikasikan terpisah.  

- Items khusus yang terpisah atas peralatan peternakan dan untuk 

peralatan power-driven ploughs dan sejenisnya tidak dijamin.  

-   

� Polis – polis theft insurance selalu menjabarkan satu persatu barang – barang 

khusus atas stock yang berharga untuk dibuatkan sebagai item terpisah dalam 

polis.  Stock yang attractive seperti rokok dan tembakau, anggur dan logam 

mulia harus dijamin secara khusus.  
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� Polis – polis Uang, menspesifikasi / merinci jumlah dan situasi dimana uang yang 

dijamin disimpan. Biasanya polis – polis ini merujuk kepada polis uang dibrankas, 

uang yang tidak berada di brankas dan uang di bawa dalam perjalanan (money in 

transit). Penjelasan atas uang bisanya lebih luas dan sudah termasuk Perangko, 

franking machines dan uang dalam bentuk voucher. \ 

 

 

C. PERILS INSURED AGAINST 

 

C1. STANDARD FIRE POLICY (MATERIAL DAMAGE)  

 

ABI saat ini merekomendasikan penggunaan Standard Fire Policy (Material Damage) 

yang menjamin risiko – risiko :  

 

� Fire; 

� Lightning; 

� Explosion of  

- boilers,  

- gas 

(yang digunakan hanya untuk domestic purposes) 

 

Risiko – risiko ini sudah tercetak dalam format polis standar kebakaran dan sudah 

termasuk premi dasar kebakaran.  

 

Exclusion  

Risiko fire mengecualikan kerugian atau keruskan yang disebabkan oleh: 

� explosion yang diakibatkan kebakaran;  

� kebakaran akibat gempa dan subterranean fire (contoh kebakaran tanah 

gambut);  

� terbakar sendiri akibat fermentasi atau panas;  

� terjadinya proses pemanasas atau proses yang menggunakan panas.  

 

Istilah ‘fire’ selalu memiliki arti tersirat dimana nyala api yang actual atas sesuatu yang 

tidak harus terbakar dan terjadi secara kebetulan dan tidak disengaja sepanjang tanpa 

sepengetahuan tertanggung. Pengecualian mencoba membuat batasan -  batasan atas 

risiko yang dijamin.  

 

Pengecualian dari ledakan yang diakibatkan FIRE mengalahkan aturan umum dalam 

doktrin proximate cause (didiskusikan pada bab 2). Dalam prinsip ini akibat langsung 

dari satu kebakaran dijamin , namun penanggung menegaskan bawah mereka tidak 

menjamin akibat langsung dari risiko ledakan. Jika pertanggungan diminta untuk 

menjamin akibat ledakan maka perluasan dalam polis diberlakukan. Biasanya polis – 
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polis diperluas dengan risiko ledakan sebab hal ini merupakan satu risiko nyata dalam 

industri dan jaminan dengan lebih murah.  

 

Perlu dicatat bahwa bilamana kebakaran terjadi diakibatkan ledakan, penanggung tidak 

bertanggung atas kerusakan ledakan (kecuali perluasan sudah ditambahkan) namun 

mereka tetap membayar ganti rugi atas kerusakan yang sebabkan kebakaran.  

 

Kemungkinan lain yang berhubungan dengan ledakan berupa concussion damage 

(kerusakan berupa retak) setelah ledakan. Karena tidak ada kebakaran, maka risiko 

kebakaran tidak aktif.  

 

Pengecualian atas kebakaran akibat gempa atau subterranean fire juga membatasi 

penyebab – penyebab kebakaran yang akan dibayar oleh penangung. Kedua risiko yang 

dikecualikan dapat diperluas sebagai ’special peril’ dengan premi yang sesuai. Untuk 

risiko gempa premi tambahan bergantung pada lokasi geografis dari property yang 

dijamin, apakah merupakan zona gempa atau tidak. Demikian juga pengaruhnya pada 

risiko subterranean fire mengacu pada aktifitas gunung berapi, premi tambahan juga 

diberlakukan. Akan tetapi subterranean fire juga bisa berasal dari pertambangan batu 

bara atau ladang atau sumur minyak.  

 

Pengecualian yang terakhir yang berhubungan dengan fire peril dibagi dalam 2 bagian. 

Kedua – duanya adalah sama dalam hal memodifikasi prinsip proximate cause. Saat ini 

prinsip tersebut sudah dicabut, kecuali untuk terhadap barang yang dapat terbakar 

sendiri atau panas dengan sendirinya. Modifikasi ini buat dengan penggunaan kata – 

kata ’its own’ and ’its’ pada awal dari kalimat pengecualian.  

 

 

Akibatnya dalam praktek adalah risiko kebakaran yang menjalar dijamin, misalnya 

haystack (timbunan sejenis batang gandum) secara spontan terbakar sendiri dan api 

menjalar kepada bangunan pertanian. Haystack itu sendiri tidak dijamin namun risiko 

menjalarnya api ke property lain dijamin. Sama halnya jika varnished goods (barang 

yang sudah diberi perlindungan) dipanasi untuk pengeringan dalam  pabrik mengalami 

kebarakan dan mengakibatkan juga kebakaran atas bangunan pabrik, maka barang – 

barang tersebut tidak dijamin, namun kebakaran yang menjalar dijamin.  

 

Tidak ada qualifikasi apa saja yang menyangkut risiko petir. Sehingga tidak perlu adanya 

kerusakan akibat kebakaran dan tidak pengecualian untuk kerugian akibat petir.  

 

Jaminan ledakan yang dasar dalam polis agak dibatasi. Jaminan ini menjamin akibat dari 

kerusakan pada property yang diasuransikan yang disebabkan oleh ledakan:  

 

� boilers; 

� gas; 
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Dalam situasi yang komersial dan industrial dimana polis kebakaran digunakan 

’domestic purpose’ berarti ’non-trade purpose’. Contoh – contoh domestic purposes 

adalah pada satu boiler atau gas yang digunakan pada Kantin/dapur untuk memasak 

makanan dan untuk mencuci. Boiler dan gas yang sama digunakan dalam restaurant 

untuk maksud/tujuan yang sama tidak sama seperti yang ada pada domestic use maka 

ledakan/ explosion tidak dijamin.  

 

Sesuatu yang dikecualikan dalam jaminan ledakan adalah kerusakan yang disebabkan 

oleh gempa dan subterranean fire. Komentar – komentar yang dibuat tentang risiko ini 

dalam hubungannya kepada exclusion juga akan diterapkan.  

 

 

C2. LLOYD’S FIRE POLICY 

 

 

Polis kebakaran yang dikeluarkan oleh Lloyd’s berbeda dengan apa yang dikeluarkan 

oleh Format yang direkomendasikan oleh ABI khususnya yang menyangkut risiko 

ledakan. Sebagai tambahan atas jaminan polis yang direkomendasikan sebagaimana 

dijelaskan di atas. Polis Lloyd’s menjamin ”explosion consequent upon fire on the 

premises Insured’.  

 

Polis Lloyd’s juga punya klausula standard untuk ‘electrical clause’ yaitu membebaskan 

underwriter dari tanggung jawab atas kehancuran atau kerusakan pada electrical plant 

atau conductors yang disebabkan arus yang tidak normal atau self-heating. Penjalaran 

api juga dijamin. Sekalipun hal ini nampaknya agak berbeda dengan wording ABI, banyak 

penanggung memberlakukan klausula listrik kedakan specificakasi untuk mendapatkan 

efek yang sama.  

 

 

C3. SPECIAL PERILS 

 

Pemegang polis jika mau dapat memperluas risiko dengan menambahkan apa yang 

disebut special perils. Risiko – risiko ini sudah tercetak dalam polis dan mungkin 

ditegaskan di dalam schedule polis, atau bisa dicetak dalam lembaran terpisah dan 

dilekatkan dalam polis.  

 

Biasanya suatu premi tambahan akan dikenankan untuk setiap extra peril.  

 

C3A. EXPLOSION AND AIRCRAFT 

 

Akan tetapi, adalah bukan hal yang aneh bagi penanggung untuk memasukkan risiko 

explosion dan aircraft dalam jaminan dengan tambahan basic premium.  
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� Perluasan explosion memperlebab cakupan jaminan basic cover dan selalu 

disebut sebagai full explosion. Akan tetapi, pengecualian masih berlaku untuk 

Explosion pada ketel dalam tekanan uap milik tertanggung atau dalam 

pengawasan tertanggung dikecualikan. Hal ini untuk menghindari adanya double 

cover sebagaimana risiko ini dijamin dalam polis asuransi engineering. Dicatat 

bahwa kerusakan disebabkan ledakan dari lokasi milik orang lain dijamin, namun 

hak subrogasi akan dialihkan kepada penanggung.  

� Perluasan untuk menjamin kerugian kerusakan yang disebabkan oleh aircraft  

juga sudah termasuk other aerial devices or article dropped therefrom. Jadi 

tidak mesti harus ada kerusakan karena kebakaran. Jaminan ini biasanya 

diperluas umumnya  dengan premi tambahan yang agak murah. Jika kerusakan 

oleh aircraft dan sebagainya terjadi, maka penanggung dapat memiliki hak 

subrogasi kepada pemilik maskapai penerbangan.  

 

Kedua perluasan tersebut (explosion dan aircraft) mengecualikan kerusakan yang 

disebabkan adanya tekanan gelombang yang berasal dari aircraft atau other peralatan 

sejenisnya yang terbang dengan suara yang kuat atau kecepatan yang menimbulkan 

suara yang kuat (sonic bangs). Sama saja penanggung tidak mau menjamin kerusakan 

yang menyebar akibat pecah dan meledaknya satu kapal.  

 

 

C3B. RIOT, CIVIL COMMOTION DAN MALICIOUS DAMAGE 

 

Situasi yang menyangkut risiko – risiko ini sedikit agak sulit. Sebagaimana dijelaskan 

kemudian, setiap kerusakan yang berasal dari riot, civil commotion adalah sama sekali 

dikecualikan dalam polis fire. Apalagi Malicious damage sama sekali tidak disebutkan 

dalam polis tersebut.  

 

Wording yang lengkap sebagai berikut ’riot, civil commotion, strikers, locked out 

workers or persons taking part in labour disturbances or malicious persons’  

 

Ada 3 perluasan yang mungkin diberikan: 

 

� Membeli jaminan tambahan untuk fire damage yang diakibatkan oleh risiko – 

risiko tersebut (riot, etc);  

� Membeli jaminan sudah termasuk fire atau non-fire damage yang diakibatkan 

oleh risiko – risiko tersebut; 

� Membeli jaminan sudah termasuk fire atau non-fire damage yang diakibatkan 

oleh risiko – risiko tersebut, tetapi jaminan malicious damage dibatasi pada 

malicious person yang bertindak untuk kepentingan atau yang berhubungan 

dengan satu organisasi politik.  
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Ketiga variasi semuanya mempunya exclusions yang sama yaitu:  

 

� Kerusakan yang disebabkan adanya confiscation, requisition atau destruction 

atas perintah dari pemerintah atau setiap otoritas public; 

� Kerusakan akibat dari berhentinya pekerjaan/pemogokan.  

 

Berkaitan kepada jaminan yang terluas (fire or non-fire damage), juga dikecualikan:  

� Kerusakan yang disebabkan pencurian atau usaha pencurian, 

� Kerusakan pada bangunan yang dibiarkan kosong atau tidak digunakan, 

� Satu excess setelah penerapan dari setiap average condition, 

yang secara langsung disebabkan oleh malicious persons yang bertindak bukan untuk 

dan atas nama organisasi politik.  

 

Di Inggris, dibawah Undang – undang the Riot (Damages) Act 1886, tuntutan atas 

kerusakan akibat Riot dapat diajukan kepada polisi asalkan riot tersebut menimbulkan 

kegaduhan. Dengan adanya undang – undang ini penanggung dapat melaksanakan hak 

subrogasinya untuk menuntut pihak kepolisian setelah menerima dan membayar klaim 

tertanggung. Oleh karena adanya pembatasan tuntutan kepada kepolisian yaitu 

tuntutan dalam waktu 14 hari setelah peristiwa Riot, maka wording right juga dibatasi 

untuk pelaporan tertanggung kepada penanggung dalam waktu 7 hari.  

 

Dalam kasus Field v. Metropolitan Police Receiver (1907), ditegaskan bahwa untuk 

terciptanya satu riot, maka kelima element berikut harus ada:  

 

1. harus ada 3 orang atau lebih yang melakukannya; 

2. mereka harus punya tujuan yang sama; 

3. harus ada tindakan nyata untuk tujuan yang sama; 

4. dalam melakukan tindakannya satu dengan yang lain harus saling menolong bila 

perlu dengan kekerasan melawan orang setiap orang yang bertentangan dengan 

mereka; 

5. harus ada unjuk kekuatan atau kekerasan sedikitnya seseorang harus kelihatan 

berani dan keras. 

 

Undang – undang the Public Order Act 1986 mendefinisikan ulang RIOT dan 

memperkenalkan satu kejahatan baru yang dijelaskan sebagai berikut:  

 

Section 1: riot. Bilamana 12 orang atau lebih yang hadir bersama – sama menggunakan 

atau mengancam dengan kekerasan yang melanggar hukum untuk satu tujuan yang 

sama dan tindakan mereka yang demikian akan menyebabkan seseorang merasa sangat 

berani untuk keamanan masing – masing dan tiap – tiap orang menggunakan kekerasan 

untuk tujuan bersama akan dituduh sebagai RIOT.  
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Section 2; violent disorder: Pelanggaran ini membutuhkan 3 orang atau lebih untuk 

saling bekerjasama. Persyaratan lainnya sama dengan RIOT.  

 

Untuk tujuan mendapatkan recovery sesuai yang di atur di Undang – Undang tahun 

1886, bekerjasama harus menimbulkan kegaduhan.  

 

Civil Commotion digunakan untuk mengindikasikan satu keadaan antara Riot dan Civil 

War. Telah didefinisikan sebagai satu pergolakan massa untuk tujuan yang sama, tidak 

sampai kepada satu pemberontakan. Unsur dari pergolakan adalah penting. 

 

Malicious damage sama dengan criminal damage. Hal ini berarti pengrusakan atau 

penghancuran property milik orang lain dengan melanggar hukum secara sengaja atau 

dengan ceroboh. Jaminan dasar dari Riot Damage sudah termasuk malicious damage, 

jika ini secara dilakukan berhubungan dengan kegiatan politik. Untuk mendapatkan 

jaminan malicious damage, maka kata – kata yang mengandung motivasi politik harus di 

tiadakan dalam wording.  

 

Jaminan Riot etc. tidak dijamin untuk daerah Northern Ireland (Irlandia Utara).  

 

C3C. EARTHQUAKE DAN SUBTERRANEAN FIRE 

 

Polis standar Fire secara khusus mengecualikan ’kerugian atas kehancuran atau 

kerusakan yang disebabkan  oleh .... gempa atau subterranean fire’. Yang menyangkut 

pada kerusakan gempa, hal ini dapat berupa gelombak getaran fisik dari gempa atau 

juga kebakaran yang ditimbulkan.  

 

Polis dapat diperluas untuk menjamin:  

 

� earthquake; 

� earthquake in respect of damaged caused by fire only; 

� earthquake excluding damage caused by fire; 

� subterranean fire.  

 

Getaran bumi ada dirasakan di Inggris dari waktu ke waktu namun hal ini tidak 

menimbulkan bahaya atau risiko sehingga kebutuhan untuk membeli asuransi untuk 

menjamin risiko ini hanya sedikit.  

 

Sama juga bahwa di Inggris tidak ada aktifitas gunung berapi dan kebutuhan untuk 

jaminan subterranean fire hanya timbul bilamana dirasakan perlu oleh tertanggung, 

contohnya jika lokasi pertanggungan dilahan bekas pertambangan batu bara. Untuk 

kasus ini, penanggung harus lebih hati – hati menerima permintaan ini.  
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C3D. SPONTANEOUS FERMENTATION 

 

Risiko kebakaran yang sudah didiskusikan sebelumnya mengecualikan property yang 

punya sikap terbakar / panas sendiri, sekalipun penyebaran risiko dijamin.  

 

Dari waktu ke waktu, jaminan ini diminta untuk risiko – risiko yang dikecualikan. 

Bilamana barang – barang tertentu disimpan dalam bentuk curah maka kemungkinan 

spontaneous heating timbul itu sebabnya jaminan itu risiko diminta. Asal saja 

penanggung merasa puas atas bagaimana kondisi penyimpanannya, maka jaminan 

dapat diberikan untuk barang tersebut misalnya serat sayur, grasses, dan biji – bijian 

dijamin dengan premi tambahan. Dalam kasus ini, penanggung bisa saja 

memberlakukan satu warranty dalam polis yang berhubungan dengan kondisi 

penyimpanan untuk memastikan penjagaan satu situasi yang memuaskan.  

 

C3E. STORM DAN BANJIR 

 

Risiko badai dapat diasuransikan secara sendiri atau bersamaan dengan banjir. Jika 

dijamin secara sendiri maka risiko banjir dikecualikan.  

 

Badai tidak didefinisikan dalam polis tetapi secara umum diterima sebagai ’sesuatu 

gangguan yang keras di atmosfir, biasanya angin, dan selalu bersamaan dengan hujan 

lebat atau hujan badai atau salju’. Apapun itu, keadaan normal  tidak mengharapkan 

terjadi badai. Angin biasa, hujan ataupun hujan salju biasa adalah bukan badai sekalipun 

mungkin membuat property yang dijamin rusak karenannya. Bilakah ’ordinary atau 

exceptional’ adalah sulit untuk memutuskan. Satu cara yang mungkin untuk dapat 

memutuskannya adalah dengan cara melihat bagaimana meluasnya kerusakan yang 

terjadi, yaitu terdapat beberapa property rusak, barulah dikatakan storm.  

 

Apakah yang harus diperhatikan claim department ketika terjadi klaim yang demikian 

adalah memeriksa apakah kerusakan property masih dalam keadaan baik atau tidak. Jika 

tidak maka hal ini secara realitas merupakan bagian dari pemeliharaan saja dan bukan 

kerusakan yang bersifat kebetulan (fortuitous).  

 

Banjir didefinisikan sebagai ’ lepasnya air dari wadah yang natural dari setiap wadah 

air baik yang bersifat natural maupun buatan, danau, waduk, kanal, atau dam atau 

meluapkan air laut’ Merupakan lepasnya air, yaitu air yang mengalir diluar dari wadah 

tersebut di atas adalah air dari badai.  

 

Asuransi akan mengecualikan:  

 

� kerusakan yang disebabkan adanya perubahan dalam tingkat tingginya air; 

� kerusakan yang disebabkan petir, pembekuan, subsidence, ground heave atau 

landslip; 
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� kerusakan pada property yang dipindahkan pada areal terbuka, pagar dan 

gerbang; 

� satu excess untuk setiap lokasi yang terpisah, setelah penerapan dari setiap 

condition of average.  

 

C3F. ESCAPE OF WATER FROM ANY TANK, APPARATUS OR PIPE 

 

Secara tradisional disebut  sebagai jaminan ‘burst pipes’ biasanya tidak ada kesulitan 

dalam memberikan jaminan ini asalkan premises / lokasi pertanggungan dan system air 

dijaga dengan baik. Jika dijamin, sifat atau keadaan dari isi adalah penting sebab 

beberapa barang atau komoditas sangat sensitive terhadap kerusakan karena air, 

contohnya paper, textiles, produk – produk yang anti air, bahan makanan, tembakau 

dan biji – bijian. Bangunan dengan penyewa multi (bermacam – macam) menyajikan 

kesulitan khusus karena acap kali tidak ada pengawasan atas system air atau juga 

system pemeliharaannya.  

 

Hal – hal yang dikecualikan dari cover ini adalah:  

 

� kerusakan oleh air yang lepas dari installasi sprinkler otomatis;  

� kerusakan dalam bangunan yang tidak dihuni atau tidak digunakan; 

� satu excess untuk setiap lokasi yang terpisah, setelah penerapan dari setiap 

condition of average.  

 

Kebocoran instalasi sprinkler dijamin secara terpisah dan bangunan yang tidak dihuni 

dikecualikan sebab akan sering terjadi situasi tanpa ada pemanasan dan satu 

kemungkinan kerusakan meningkat dan kecil kesempatan untuk mengurangi kerugian 

yang terakumulasi.  

 

Penanggung selalu melekatkan satu warranty atau beberapa warranty dalam polis yang 

berhubungan dengan:  

 

� Menjaga property dalam keadaan baik; 

� Menjaga pemanasan; 

� Dan/atau penimbunan barang – barang pada ketinggian minimum dari lantai.  

 

C3G. LEAKAGE OF OIL FROM ANY FIXED OIL-FIRED HEATING INSTALLATION.  

 

Beberapa penanggung yang akan memperluas polis untuk menjamin kerusakan yang 

disebabkan oleh bocornya oil dari instalasi yang tetap. Risiko tambahan ini biasanya 

pasti  

diminta oleh tertanggung. 
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C3H. IMPACT  

 

Impact merujuk pada kerusakan oleh setiap kendaraan lalu lintas atau hewan. Jaminan 

ini biasanya dibatasi untuk kerusakan yang disebabkan oleh kendaraan atau hewan milik 

pihak ketiga atau dalam pengawasan pihak ketiga. Tertanggung biasanya punya hak 

untuk mendapatkan ganti rugi dari pihak ketiga dan hak ini bisa dialihkan kepada 

penanggung dengan cara subrogasi.  

 

Bilamana jaminan diperluas untuk menjamin kerusakan yang disebabkan oleh 

kendaraan sendiri, satu excess akan diterapkan untuk asuransi ini (sama syaratnya 

sebagaimana diterapkan pada jaminan storm dan flood).  

 

 

C3I. SPRINKLER LEAKAGE 

 

Jaminan ini mengacu pada lepasnya air dengan tiba – tiba dari satu instalasi: ingat 

dimana hal ini merupakan pengecualian dari jaminan ‘burst pipes’ yang dijelaskan di 

atas.  

 

Air dapat lepas dari sprinklers jika satu kepala sprinkler atau satu pipanya secara tiba – 

tiba rusak, atau jika terjadi panas yang berlebihan dari peralatan pemanasan yang 

portable.  

 

Jaminan ini mengecualikan:  

 

� Kerusakan yang disebabkan pembekuan bilamana bangunan tidak dihuni atau 

tidak digunakan; 

� Ledakan, gempam subterranean fire atau panas yang disebabkan kebakaran.  

 

Sangat mungkin untuk risiko ini dijamin atas dasar first loss basis- lihat section G.  

Biasanya adalah lebih nyaman untuk mengasuransikan dengan harga pertanggungan 

yang penuh sama dengan jaminan risiko lain. Dengan jaminan first loss, maka tidak 

berarti menghemat premi, sebagaimana penanggung menginginkan premi untuk risiko 

dengan dasar jaminan apa saja.  

 

C3J. SUBSIDENCE, GROUND HEAVE, LANDSLIP  

 

Sebagaimana dengan risiko subterranean fire, jaminan atas risiko – risiko ini biasanya 

tidak dimintakan dalam sumber komersial kecuali adanya satu kekuatiran nyata atas 

risiko tersebut, dengan kata lain, terdapat seleksi dari penanggung. Penanggung harus 

lebih dulu mencari tahu situasi yang ada secara hati – hati sebelum memberi jaminan 

ini:  
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� Subsidence adalah terjadi bila tanah dibawah bergerak sehingga bangunan 

bergerak, mengakibatkan keadaan struktur bangunan tidak rata dan 

menghasilkan retak dan rusak;  

� Ground heave adalah berlawan dimana terjadi gerakan bawah tanah ke atas 

yang bisa menghasilkan juga retak dan rusak; 

� Landslip merupakan satu pergerakan tanah kebawah dengan cepat (longsor) 

dibawah pengaruh gravitasi. Hal ini sangat merusak property apa saja yang 

berada di atasnya.  

 

Jaminan mengecualikan:  

 

� Kerusakan pada pekarangan, parkir mobil, jalan, trotoar, dinding, gerbang dan 

pagar kecuali disebabkan satu bangunan yang dijamin disekitarnya;  

� Pergerakan normal atas berdirinya struktur baru; 

� Pergeseran permukaan tanah; 

� Erosi dari sungai atau pantai; 

� Defective design atau worksmanship; 

� Kebakaran, subterranean fire, explosion, earthquake atau lepasnya air; 

� Kerusakan yang sudah terjadi sebelum pertanggunan berlaku; 

� Kerusakan yang disebabkan demolisi (pembongkaran paksa), pembangunan, 

perubahan struktur atau perbaikan setiap property di lokasi pertanggungan; 

� Kerusakan dari pekerjaan penggalian pada lokasi pertanggungan; 

� Satu excess pada setiap lokasi pertanggungan yang terpisah setelah penerapan 

average condition.  

 

2 kondisi khusus diterapkan untuk jaminan ini:  

 

� Penanggung mengharuskan pemberitahuan untuk setiap demolisi, pekerjaan 

penggalian atau pekerjaan konstruksi yang dilakukan disekitar lokasi 

pertanggungan; 

� Penanggung akan memiliki hak untuk membatalkan atau mengubah syarat – 

syarat jaminan.  

 

 

C4. ’ALL RISKS’  

 

Sebagai tambahan dari Polis fire yang direkomendasikan ABI, ABI juga 

merekomendasikan satu polis standar yaitu ’ All Risks’ Policy (Material Damage). Polis – 

polis tersedia buat perusahaan komersial dan industri. Bentuk ’all risk’ sudah termasuk 

semua risiko dan accidental damage kepada property yang dijamin. Risiko – risiko yang 

dijamin tidak dispesifikasikan satu demi satu. Melainkan polis berjanji untuk membayar 

setiap accidental damage atau kerusakan pada property yang dijamin.  
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Apa yang paling penting dalam bentuk polis ini adalah daftar pengecualian, setiap 

pengecualian dijabarkan dalam setiap risiko – risiko yang individu di atas adalah 

dikecualikan dalam polis ’all risks’. Sebagai tambahan risiko – risiko yang lebih cocok 

dijamin di polis lain seperti polis theft, kendaraan bermotor, engineering plant, fidelity 

risks dan money risks, juga sama dikecualikan. Apa yang masuk dalam klasifikasi sebagai 

risiko – risiko yang tidak dapat diasuransikan adalah juga dikecualikan: yaitu sesuatu 

yang tidak dapat dihindari, atau penyebab berangsur – angsur rusak – seperti depresiasi, 

korrosi, karat, perubahan warna dan lain – lainnya.  

 

Adalah penting untuk mengenal bahwa penggunaan yang meningkat terhadap jaminan 

ini menunjukkan satu perubahan di market philosophy.  

 

Polis ’all risk’ yang direkomendasikan sebaliknya berlaku di lokasi pertanggungan 

dimana terdapat satu scope luas dari pertanggungan yang dimodifikasi hanya dengan 

daftar pengecualian mengacu pada text sebelumnya.  

 

C5. THEFT  

 

Sekalipun theft sebagai satu risiko memerlukan pertimbangan underwriting sendiri, 

polis theft terpisah adalah jarang diterbitkan. Untuk risiko – risiko yang kecil, ketentuan 

akan dibuat dalam polis paket dan kombinasi, dimana risiko – risiko besar akan masuk 

dalam jaminan ’all risks’ sebagaimana digambarkan sebelumnya. Biasanya polis 

menjamin kerugian atau kerusakan pada property yang diasuransikan yang disebabkan 

oleh ’theft involving entry to or exit from the premises by forcible and violent means’   

 

Maksud dari Penanggung adalah untuk menjamin kerugian atas property yang 

diakibatkan dari pengrusakan yang dilakukan pencuri terhadap premises dan wording 

jelas menegaskan maksud tersebut. Polis tidak menjamin pencurian oleh orang yang 

masuk bertamu ke premises, seperti pelanggan atau tamu kecuali mereka yang masuk 

dengan cara memaksa dan merusak.  

 

Untuk beberapa risiko khusus yang berbahaya, kata – kata ‘or exit from’ tidak 

digunakan.  

 

Adalah mungkin untuk menambahkan risiko ‘hold-up’ untuk dijamin. Hold-up dapat 

didefinisikan sebagai ‘theft accompanied by assault or violence or the threat of it to 

the insured or employees of the Insured, irrespective of whether there is forcible 

entry’  

 

Sangat jelas bangunan tidak perlu diasuransikan karena tidak mungkin dicuri. Akan 

tetapi bangunan bisa saja dirusak saaat usaha pencurian dan polis theft menjamin untuk 

membayar atas setiap kerusakan yang terjadi saat pencurian atau usaha pencurian. 

Akan tetapi sekalipun tidak ada dibuat harga pertanggungan untuk bangunan atau 
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dikenakan perhitungan premi, penanggung akan membayar perbaikan terhadap 

bangunan yang rusak.  

 

Risiko – risiko yang dikecualikan dalam polis theft sebagai berikut:  

 

� Kerugian atau kerusakan yang disebabkan oleh kebakaran (polis kebakaran 

menjamin risiko ini); 

� Kerusakan pada bagian kaca (polis asuransi kaca menjamin risiko ini).  

� Kerugian atau kerusakan oleh orang secara legal masuk ke lokasi pertanggungan 

atau terjadinya kerjasama dengan anggota keluarga tertanggung; risiko kolusi 

terkadang dapat diasuransikan dengan penambahan premi extra namun 

pengutilan selalu tidak bisa dijamin).  

� Kehilangan atau kerugian atas uang, sekuritas, coins, medali, perangko, logam 

berharga, dokumen, pembukuan usaha, manuscript, computer system records, 

curios, sculptures, buku – buku langka, plans, patterns, mouldsm models or 

designs, tembakau, rokok, kecuali secara khusus disebutkan sebagai yang 

dijamin. 

 

 

C6. MONEY INSURANCE 

 

Polis Money or ’cash in transit’ merupakan satu perkembangan dari asuransi theft 

untuk satu penerapan tertentu. Nyatanya polis menjamin ‘all risks’ atas kehilangan atau 

kerugian kepada uang sesuai yang didefinisikan sehingga pengecualian perlu dipelajari 

untuk memahami apa yang tidak dijamin.  

 

Uang ditegaskan dalam polis meliputi:  

 

Cash, bank and currency notes, postal orders, cheques, bankers’ draft, bills of exchange, 

unused units in postage, franking machines, postage stamps, revenue stamps, National 

Saving Certifacates, Holiday with Pay Stamps, Premium Saving Bonds, Luncheon 

vouchers, trading stamps, phonecards (excluding any held for resale), credit card sales 

vouchers and gift tokens accepted by the insured and VAT purchase invoices all 

pertaining to the business and belonging to, or the responsibility of, the insured.  

 

Uang sebagaimana didefinisikan dijamin dalam beberapa situasi:  

 

� In transit; 

� Di premise tertanggung selama jam kerja; 

� Di premise diluar jam kerja dan tidak di dalam satu brankas atau strongroom 

(dengan nominal limit); 

� Dalam brankas bank pada malam hari; 

� Di brankas atau strongroom yang terkunci di luar jam kerja;  
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� Dalam rumah pribadi dari majikan atau seorang karyawan tertanggung (dengan 

nominal limit); 

� Dalam pengawasan kolektor dan petugas sebagai dinas luar asalkan akan 

diserahkan kepada tertanggung, atau bank, kantor pos dalam waktu 24 jam.  

 

 

Polis – polis biasanya termasuk menjamin kerusakan pada brankas yang terjadi 

selama pencurian atau usaha pencurian.  

 

Tiap – tiap situasi ini akan memberlakukan satu batasan berupa monetary limit. 

Limits tersebut akan bervariasi bergantung pada kesepakatan antara tertanggung 

dan penanggung. Umumnya limit atas uang dalam brankas akan bergantung pada 

kualitas brankas tersebut. Transit risk sering dibuat berdasarkan satu warranty yang 

disebut dengan escort warranty dengan merincikan jumlah orang yang akan 

mengawal pengantaran uang tersebut.  

  

Polis – polis dapat diperluas jaminannya mencakup:  

 

� Manfaat dari Personal Accident kepada employees atau perwakilan yang 

mungkin saja diserang ketika mengantar atau menangani uang tersebut untuk 

kepentingan tertanggung;  

� Kehilangan atau kerugian ada stamp franking machines; 

� Kehilangan atau kerugian pada pakaian dan barang pribadi si employee selama 

terjadinya pencurian atau usaha pencurian; 

� Biaya untuk membuka brankas atau strongroom setelah kunci dicuri.  

 

Pengecualian dari jaminan ini adalah:  

 

� Ketidakjujuran seorang karyawan yang tidak ditemukan dalam periode singkat 

(misalnya 7 hari); 

� Tindakan otoritas lokal atau nasional; 

� Kekurangan karena kesalahan atau kesilapan; 

� Kehilangan yang terjadi di luar Inggris; 

� Setiap kehilangan yang dapat diganti melalui polis fidelity guarantee untuk dan 

atas nama tertanggung; 

� Menggunakan kunci yang tertinggal di premise (the ’key clause’); 

� Depresiasi dalam nilai; 

� Kehilangan dari kendaraan yang tidak dijaga; 

� Isi berupa coin atau token yang mengoperasikan mesin.  

 

 

 

 



 

 

                  

 

 
62

Hasudungan Sianipar 

Sponsor : 

C7. GOODS IN TRANSIT 

 

Ini merupakan jenis jaminan ’all risks’ lain yang dirancang untuk satu aplikasi yang 

spesifik. Pada dasarnya dimaksudkan pada barang – barang yang diangkut dengan 

kendaraan, akan tetapi hal ini bisa digunakan untuk menjamin barang yang diangkut 

dengan kereta atau oleh kantor pos.  

 

Polis – polis terbagi 2 kategory:  

 

� Atas barang – barang di atas kendaraan milik tertanggung sendiri, dengan harga 

pertanggungan per kendaraan; 

� Atas barang – barang yang ditaruh oleh tertanggung pada kendaraan sendiri, 

dengan truk, kereta dan post, subject to satu limit per setiap pengiriman.  

 

Polis – polis dapat diurus sendiri oleh pemiliknya atau perusahaan jasa kurir. Indemnity 

adalah untuk kerugian yang terjadi secara accidental atau kerusakan pada barang – 

barang yang dimuat, dibawa dan dibongkar dari kendaraan bermotor dan trailer, dan 

sementara disimpan saat transit dimana saja di Inggris, Republik Irlandia atau di Eropa 

(beberapa negara dikecualikan). Jaminan termasuk, dengan subject to a limit, debris 

removal costs, transshipment dan recovery costs dan tali – tali, lembaran pelindung 

lainnya.  

 

Sebagai polis ‘all risks’ kembali fitur terpenting untuk diperhatikan adalah daftar 

pengecualian yang akan diperhatian sesuatu sebagai berikut:  

 

� Pencurian dari kendaraan yang tidak tertutup; 

� Moth, vermin, insects, damp, mildew atau rust; 

� Penundaan, kehilangan market, consequential loss dan sejenisnya, deterioration 

dan perubahan oleh sebab – sebab alami;  

� Penipuan yang dilakukan oleh karyawan tertanggung; 

� Barang – barang yang diangkut bersamaan dengan barang – barang komersial;  

� Property yang spesifik misalnya bersifat explosive, asam, barang – barang 

mengadung bahaya, bullion, cash, bank and currency notes, deeds, bonds, 

securities, jewellry, logam mulia, jam dinding, arloji dan curios, barang – barang 

antik, buku – buku bisnis, models, moulds, patterns, designs dan livestock; 

� Satu excess untuk kebakaran dan kecelakaan terhadap kendaraan yang 

mengangkut.  

 

Dengan mengacu pada list dari jenis property yang dikecualikan, maksudnya adalah 

kalaupun jaminan diperlukan untuk barang – barang tersebut, maka jasa ekspedisi harus 

menjadi pertimbangan khusus bagi penanggung. Barang – barang tersebut dapat 

diasuransikan tapi hanya bila penanggung puas dengan pengalaman perusahaan 

ekspedisi tersebut, kendaraan dan pemandu atau pengemudinya.  
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Satu warranty sering dilekatkan pada polis – polis yang menyangkut pada kendaraan 

yang bermuatan menginap.  

 

C8. GELAS 

 

Polis gelas adalah juga merupakan ’all risks’ cover. Jika gelas yang spesifikasikan di polis 

pecah oleh sesuatu sebab yang tidak dikecualikan, maka penanggung berjanji untuk 

memberikan ganti rugi atau memperbaiki atau mengganti. Bab 4 dicatat bahwa 

penanggung biasanya punya pengaturan yang lebih efisien dengan perusahaan gelas 

sehingga mempengaruhi kecepatan penggantian dan hal ini merupakan pilihan normal 

yang harus diambil.  

 

Pengecualian yang mungkin adalah:  

 

� Setiap bentuk consequential loss; 

� Pemindahan atau restorasi dari perabotan; 

� Goresan – goresan. 

 

Polis gelas biasanya diperluas untuk menjamin biaya bongkar gelas yang rusak sampai 

dengan pemasangan. Kerusakan tidak disengaja pada frame kaca dijamin dan satu 

perluasan adalah mungkin diberikan untuk menjamin biaya kerusakan pada barang – 

barang di jendela toko.  

 

Adalah mungkin untuk memperluas jaminan untuk mencakup biaya aksesorisnya.  

 

Setiap gelas yang sudah rusak sebelum polis diambil adalah dicatat dalam polis dan 

tanggung jawab dikecualikan untuk pre-existing damage.  

 

 

D. PERILS EXCLUDED FROM COVER 

 

Section terdahulu menjelaskan bahwa setiap risiko yang dijamin punya pengecualian 

yang spesifik. Faktanya sebagaimana sudah ditekankan, tentang jaminan ’all risks’adalah 

pengecualian barangkali merupakan aspek – aspek penting, sebagai tambahan kepada 

pengecualian khusus ini ada beberapa risiko – risiko yang dikecualikan dari setiap polis 

property damage melalui kesepakatan bersama di market.  

 

Berikut general exclusions yang perlu dicatat:  

 

� Kerusakan yang ditimbulkan oleh riot atau civil commotion; 

� Kerusan yang ditimbulkan oleh risiko – risiko perang seperti: perang, invasi, 

tindakan musuh negara, hostilities (apakah perang sudah dinyatakan atau 



 

 

                  

 

 
64

Hasudungan Sianipar 

Sponsor : 

belum), civil war, pemberontakan, revolusi, pengambilan kekuasaan oleh 

militer; 

� Kerugian dengan pengrusakan atau rusak yang disebabkan langsung atau tidak 

langsung dari radioactive contamination (lihat polis specimen untuk wording 

yang lengkap); 

� Sonics bangs; 

� Kerugian dengan pengrusakan atau rusak yang disebabkan oleh polusi atau 

contamination;  

� Consequential loss atau kerugian yang sejenisnya; 

� Klausula pengecualian asuransi marine; 

� Risiko – risiko terroris; 

� Property yang lebih spesifik sudah diasuransikan. 

� Jaminan Riot atau civil commotion sebagaimana didiskusikan sebelumnya 

kecuali secara khusus dinegosiasikan dan dijamin. Untuk risiko ini tidak pernah 

dijamin di Irlandia Utara.  

� Pendapat yang sama berlaku pada risiko perang: kerusakan akan begitu meluas 

jika risiko ini terjadi dimana penanggung tidak dapat menutup biaya terjadi. 

Risiko – risiko yang fundamental  bersifat alami butuh intervensi pemerintah 

atau Persatuan Bangsa – Bangsa (PBB) jika nilai kerugian mau ditutupi. Terdapat 

situasi yang sangat tragis di Kosovo dengan kerusakan dimana – mana atas 

property sebagai contoh yang tepat.  

� Pengecualian atas radioactive contamination dan sonic bangs kedua – duanya 

punya penjelasan yang sama, yaitu fundamental risks yang menyebabkan 

kerusakan yang meluas. Penanggung lebih suka untuk mengasuransikan risiko – 

risiko yang particular.  

� Maksud dari pengecualian atas polusi dan kontaminasi adalah untuk 

memastikan bahwa Penanggung property tidak dilibatkan untuk klaim – klaim 

liability untuk kejadian yang disebabkan polusi oleh pemegang claimnya jika 

polusi tersebut dihubungkan dengan kejadian yang dijamin. Kejadian yang 

dijamin apakah didahului oleh atau mengikuti kejadian yang dijamin.  

� Pengecualian atas consequential loss dimotivasikan dengan pendapat – 

pendapat yang sama sebagaimana pengecualian risiko polusi. Penanggung 

property menjamin property. Pengecualian membuatnya semakin jelas dimana 

mereka tidak lagi terlibat dalam kejadian baik untuk konsekwensinya kepada 

pemegang polis ataupun juga konsekwensi kepada pihak ketiga yang berusaha 

untuk menjadikan tertanggung agar bertanggung jawab.  

� Marine exclusion clause muncul dalam polis – polis sebab kesulitan diatur atas 

pengaturan yang memuaskan atas prinsip kontribusi antara kebakaran dan polis 

– polis marine. Bilamana ada property yang juga dijamin oleh satu polis marine, 

maka akan dikecualikan dari polis fire cover. Hal ini dilakukan untuk 

menghindari kesulitan – kesulitan.  

� Pemerintah membatasi risiko terorris di Irlandia Utara namun didaerah lain di 

Inggris tidak ada pembatasan oleh pemerintah terhadap skema kompensasi atas 
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risiko terroris. Setelah kerugian besar yang disebab bom – bom yang diledakkan 

di London tahun 1992 dan 1993, market asuransi lewat diskusi dengan 

pemerintah, menyarankan satu skema dimana tertanggung dapat membeli 

jaminan risiko terrorris. Penanggung termasuk menjamin fire yang sangat 

terbatas dan jaminan explosion per setiap kejadian. Jika tertanggung 

menginginkan jaminan penuh, dapat dibeli dengan melalaui skema tersebut. 

Keseluruhan premi yang dikenakan masuk ke dalam satu perusahaan yang baru 

yaitu Pool Reinsurance Company Ltd yang mengurusi skema pertanggungan 

terroris. Tertanggung harus menjamin semua propertynya jika membutuhkan 

jaminan tersebut sehingga tidak ada lagi pilihan atas perusahaan asuransi. Satu 

ketentuan dari Pool ini adalah jika total dana habis oleh karena pembayaran 

klaim, maka para penanggung wajib untuk menambah dana sebesar 10% besar  

premi yang disetor oleh para tertanggungnya. Jika dana tersebut masih kurang 

untuk membayar klaim, maka Pemerintahan akan menambahkan.  

 

E. POLICY PROVISIONS AND CONDITIONS  

 

Polis – polis asuransi property punya sejumlah ketentuan dan kondisi umum. Apapun 

type asuransi, syarat – syarat umumnya akan sama.  

 

E1. PROVISIONS 

 

Ketentuan umum selalu sudah mencakup:  

 

� Underinsurance; 

� The contracting purchaser’s interest.  

 

Underinsurance 

Dengan pengecualian atas polis – polis kaca dan uang, akan terdapat satu wording untuk 

mengatasi situasi bilamana harga pertanggungan dalam polis lebih kecil dari nilai 

sepenuhnya. Hal ini biasanya dengan prorata condition of average sebagaimana 

didiskusikan pada bab 4.   

 

Contracting purchaser’s interest 

Polis – polis fire, special perils dan ’all risks’ biasa memiliki satu ketentuan yang 

melindungi kepentingan para pembeli yang berkontrak atas satu bangunan yang dijamin 

dalam polis. Klausula ini disebut the contracting purchaser’s interest clause dan isinya 

sebagai berikut: jika ada satu kontrak jual beli bangunan yang diasuransikan dan terjadi 

satu kebakaran antara tanggal perubahan kepemilikan dari bangunan tersebut dan 

sampai terealisasi jual beli, maka si pembeli (purchaser) berhak atas benefit dari polis 

tersebut, kecuali secara khusus menegaskan sebaliknya.  
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E2. CONDITIONS  

 

Polis – polis biasanya berisikan sejumlah conditions:  

 

� Polis voidable bila terjadi misrepresentation; 

� Alteration; 

� Warranties; 

� Reasonable precautions; 

� Claim procedures; 

� Fraud; 

� Reinstatement; 

� Insurer’s right following a claim; 

� Contribution and average; 

� Subrogation; 

� Arbitration; 

� Cancellation; 

 

Pada banyak kasus conditions nyata – nyata berupa restatements, amplications atau 

modifications dari posisi legal yang ada agar memastikan bahwa legal posisi ditegaskan 

dalam dokumen.  

 

Policy voidable 

 

Condition policy voidable sebenarnya mengubah situasi yang ada dalam implied 

condition atau prinsip utmost good faith. Polis tidak secara otomastis dibatal, namun 

dapat dibatalkan atas pilihan pihak yang dirugikan jika terjadi misrepresentasi, 

misdescription atau non-disclosure dari satu keterangan yang penting.  

 

Alteration 

Alteration condition berfungsi untuk memastikan bahwa duty of disclosure berlanjut 

terus sepanjang masa perjanjian berlaku. Isi dari condition menegaskan bahwa polis 

akan batal jika yang menyangkut setiap property yang diasuransikan mengalami 

perubahan atas:  

 

� Terjadinya pemindahan, atau  

� Bilamana risiko kemungkinan kerugian meningkat; atau 

� Bilamana kepentingan tertanggung berhenti atau sudah tidak ada lagi kecuali 

diperkuat oleh beroperasinya satu hukum namun tetap harus disetujui lebih 

dulu oleh penanggung secara tertulis.  

 

Condition ini memastikan bahwa tertanggung harus melaporkan ke penanggung atas 

setiap terjadinya perubahan terhadap risiko, bila gagal melakukan maka penanggung 

tidak bertanggung jawab atas kerugian yang terjadi. Setelah menerima notifikasi, 
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penanggung dapat baik menerima perubahan (dengan secara tertulis membuat 

endorsement polis) dan asuransi terus berlanjut, atau mereka dapat menolak 

perubahan tersebut, biasanya pembatalan polis dibuat.  

 

Warranties  

Condition Warranties berurusan atas pelaksanaan oleh tertanggung atas warranties 

yang dilekatkan dalam polis. Condition ini menegaskan bahwa ‘warranties berlaku 

sepanjang masa periode kontrak (polis) dan setiap pelanggaran yang menyangkut 

meningkatnya risiko kerugian akan menghalangi pembayaran klaim dikemudiannya.  

 

Reasonable precautions 

Kondisi ini tentang taking reasonable precautions to prevent damage adalah sudah 

lama diterapkan dalam kebanyakan bentuk asuransi, namun hal ini masih baru untuk 

risiko kebakaran. Sebagaimana patuh dengan syarat – syarat dan condition polis adalah 

merupakan kewajiban paling utama pemegang polis, kegagalan untuk memenuhi 

condition ini dapat mengakibatkan membatalkan polis kecuali tertanggung terbukti 

sudah bertindak seolah – olah tidak diasuransikan. Pada prakteknya para penanggung 

membuat pandangan dimana satu fungsi dari asuransi adalah untuk melindungi 

tertanggung dari konsekwensi kecerobohan mereka. Condition ini hanya akan berlaku 

bilamana tertanggung bertindak kurang hati – hati dan tidak sepenuhnya menjaga 

keselamatan dari subject matter of insurance.  

 

Claims procedures.  

 

Yang pertama dalam condition claim adalah berhubungan dengan tindakan tertanggung, 

hal ini dijabarkan secara rinci tindakan yang diambil oleh tertanggung dan kalimat 

terakhir dalam condition ini membuatnya menjadi precedent to liability – dengan 

demikian dikatakan bahwa jika tertanggung tidak tunduk maka penanggung tidak 

tanggung jawab. Tindakan – tindakan sebagaimana didiskusikan pada bab 4, namun 

sangat penting untuk diringkaskan kembali. Tertanggung harus:  

� Melaporkan kepada penanggung segera mungkin; 

� Melaporkan kepada otoritas kepolisian  segera mungkin dalam kasus kerugian 

yang disebabkan malicious damage atau pencurian; 

� Melaksanakan dan diizinkan untuk dijalankan setiap tindakan praktis yang wajar 

yang dianggap perlu untuk mencegah kerugian lebih besar lagi;  

� Dengan biaya sendiri menyerahkan kepada penanggung:  

- informasi lengkap secara tertulis tentang kerugian dan jumlahnya, 

- keterangan tentang asuransi lain yang menjamin property yang sama,  

- semua bukti – bukti dan informasi sewajar mungkin sesuai diperlukan, 

- jika diminta, pernyataan hukum atas kebenaran dari klaim yang terjadi 

atau setiap hal – hal yang berhubungan.  

Laporan – laporan tersebut diserahkan dalam kurun waktu 30 hari (7 hari untuk 

kerugian oleh risiko riot) atau waktu yang lebih lama lagi jika disetujui oleh penanggung.  
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Tidak ada klaim yang bayar kecuali condition ini dipenuhi.  

 

Ringkasan dari condition ini membuat  tertanggung bertindak untuk membuktikan 

sendiri.  

 

Fraud  

Condition fraud sangat jelas tujuannya. Jika terjadi cara – cara curang digunakan untuk 

mendapatkan benefit dari polis, maka semua benefit dengan sendirinya dianggap gugur.  

 

Reinstatement  

Reinstatement merujuk pada situasi bilamana penanggung memutuskan untuk 

melaksanakan pilihannya untuk membangun kembali daripada membayar cash sebagai 

satu ganti rugi. Hal ini menegaskan bahwa tertanggung harus menyediakan dengan 

biaya sendiri setiap perencanaan atau informasi lain. Lebih pentingnya lagi, hal ini 

membatasi liability penanggung sampai sebesar harga pertanggungan dan memberikan 

reinstatement bila dianggap sewajarnya cukup. Pembatasan ini mencegah kemungkinan 

terjadinya dispute (perselisihan), Reinstatement sangat jarang dipilih, sekalipun 

tuntutan atas reinstatement merupakan satu cara yang berguna jika dirasakan adanya 

pengajuan klaim secara berlebihan. Sekali lagi dalam prakter sehari – hari, hal ini sangat 

jarang diterapkan karena dapat dibuktikan akan menjadi sumber perselisihan dari 

tertanggung.  

 

 

 

Insurer’s rights following a claim 

 

Condition ini memberikan para penanggung atau perwakilannya hak yang sah untuk 

memasuki lokasi pertanggungan (premises). Perwakilan sah mereka yang sering kali 

adalah loss adjuster yang dipilih untuk menangani claim. Jika mereka dihalangi atau 

sepertinya dijaga agar tidak mendekat dari property yang rusak maka mereka tidak 

dapat melakukan pekerjaannya.  

 

Condition ini memberikan penanggung dan perwakilannya untuk:  

 

� masuk dan mengambil alih untuk memiliki bangunan atau lokasi pertanggungan 

bilamana terjadi pengrusakan atau kerugian; dan 

� mengamankan dan mengambil alih untuk memiliki barang – barang serta 

property dengan cara – cara yang wajar.  
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Contribution and average 

Contribution and average condition sebagian sudah didiskusikan khususnya 

menyangkut aspek kontribusi pada bab  4. Hal ini membatasi setiap pembayaran oleh 

Penanggung dengan mengacu pada rateable proportion  jika ada asuransi lain ditutup 

oleh tertanggung atau untuk atas nama tertanggung dan menjamin property yang 

mengalami kerugian tersebut.  

 

Bagian dari Average dari condition ini adalah sesuatu yang menegaskan pengalihan 

untuk  memberlakukan average. Jadi jika ada polis lain menjamin risiko yang sama (yaitu 

ikut berkontribusi) dengan menerapkan subject to average dan sementara polis yang 

satunya tidak, maka average condition atas polis lain akan diterapkan kepada polis yang 

tidak memberlakukan average. Hal ini memastikan bahwa kedua polis tersebut 

menyelesaikan klaim atas basis yang sama sebelum kontribusi diputuskan. Hal ini 

kelihatan lebih atau kurang akademis karena sesungguhnya setiap polis subject to 

average.  

 

Satu bagian penting dari kondisi ini yang berkaitan dengan average adalah bagian akhir 

dimana menegaskan bahwa jika ada polis lain yang menjamin risiko menolak untuk 

berkontribusi (dengan melekatkan klausula non-contribution clause), maka polis hanya 

membayar secara proporsi atas claim dimana harga pertanggungan mengambarkan nilai 

barang tersebut.  

 

Subrogasi dan kontribusi 

Conditions Subrogasi dan Arbitrasi cukup jelas didiskusikan pada bab 4.  

 

Cancellation (pembatalan) 

Akhirnya, Condition Pembatalan memberikan penanggung hak untuk membatalkan polis 

jika diinginkan sebelum tanggal perpanjangan. Kondisi ini tidak dijumpai pada polis Fire 

and perils (kecuali untuk risiko subsidence dan sejenisnya), Namur dijumpai hampir di 

kebanyakan polis lain. Penanggung bisa saja hendak membatalkan atas beberapa alasan, 

risiko yang dijamin bisa saja berubah menjadi lebih buruk dan menjadi satu alasan bagi 

penanggung untuk tidak menjamin risiko tersebut. Bisa saja hal ini disebabkan satu 

perubahan dalam physical hazard atau kondisi fisik atau bisa saja perubahan dalam 

moral hazard. Contohnya dalam Money policy, jumlah uang in transit dapat berubah 

dari jumlah yang sangat kecil menjadi ke jumlah yang sangat besar di atas batas yang 

dikehendaki penanggung. Pada jenis polis yang sama, tertanggung terlibat atas tindakan 

kejahatan berupa ketidakjujuran, maka penanggung kemungkinan tidak menginginkan 

untuk menjamin risiko uang tunai bagi seseorang yang terlibat kejahatan untuk 

pelanggaran sehingga polis dapat dibatalkan. Bila pembatalan satu polis perlu untuk 

diperhatikan untuk memastikan bahwa sekali menerima bisnis maka polis terus berlaku 

sampai tanggal pembatalan.  
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Condition Pembatalan biasanya mengharuskan penanggung untuk memberitahu 

tertanggung secara tertulis dengan menggunakan alamat surat menyurat yang terekam 

yaitu alamat terakhir tertanggung.  

 

 

F. RISK ASSESSMENT, RISK MANAGEMENT DAN LOSS PREVENTION  

   

Risk management biasanya didefinisikan sebagai ‘identifikasi, analisa dan pengendalian 

yang ekonomis terhadap risiko yang mengancam asset – asset atau earning capacity dari 

satu perusahaan.  

 

Definisi ini menegaskan 3 langkah yang terlibat dalam mengelolah risiko:  

 

    RISK IDENTIFICATION  

 

           !      

 

        RISK ANALYS 

 

           ! 

 

             RISK CONTROL 

 

 

Risk management merupakan satu proses dimana organisasi komersial dan industrial 

menggunakan waktu, energy dan uang yang banyak. Mereka biasanya mempunyai 

serorang Risk Manager yang perannya adalah pengendalian fungsi ini (risk management) 

dan dengan harapan menghilangkan atau paling tidak mengurangi setiap ancaman yang 

dirasakan kepada organisasi.  

 

 

Identification 

 

Identification melibatkan penemuan ancaman apa yang ada atau mungkin suatu waktu 

mungkin ada. Terdapat banyak metode tersedia membantu untuk mengindentifikasi 

risiko.  

Bilamana brokers atau penanggung terlibat mereka biasanya melaksanakan inspeksi 

fisik. Surveyor secara fisik mengamati property yang diasuransikan dan menyediakan 

satu laporan yang merincikan bahaya-bahaya (hazards) fisik dan moral. Satu cara 

melakukan survey bila calon tertanggung melengkapi proposal form atau ketika petugas 

pemasaran penanggung mengisi satu checklist.  
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Analysis 

Dengan mengamati data terdahulu, si pelaku identifikasi risiko berharap untuk 

melakukan evaluasi yaitu dengan analisa risiko dan menemukan kemungkinan 

frequency dan severity atas risiko yang diidentifikasi. Berapa sering terjadi dan jika 

terjadi, apakah kemungkinan ada akibat finansialnya?  

 

Risk Control 

 

Tahap akhir dalam proses ini adalah risk control. Mungkin bila risiko dirasakan sangat 

kecil dampaknya maka tidak ada tindakan dilakukan. Akan tetapi jika satu risiko 

mempunyai potensi konsekwensinya maka beberapa reaksi harus nyata. Ada 2 

kemungkinan tindakan dilakukan bisa secara bersamaan: upaya physical control 

dilakukan dan saat bersamaan financial control digabungkan:  

 

� Physical control bisa saja berupa pre-loss atau post loss. Hal ini merupakan 

upaya dimana berusaha untuk menghilangkan (elimination) atau mengurangi 

(reduction) frequency dan/atau severity dari risiko. Eliminasi sesuatu yang 

hampir tidak mungkin. Pre-loss measures – misalnya memasang system kunci 

yang baik pada pintu – pintu atau mempekerjakan pengawal kuat fisik untuk 

cash in transit adalah untuk mengantisipasi terjadinya risiko. Post-loss measure 

– misalnya pemasangan sprinklers dalam risiko kebakaran, bilapun risiko itu 

terjadi dan ada usaha untuk mengurangi tingkat kerugian.  

� Pada saat bersamaan dengan physical hazards dilakukan, financial control akan 

dipertimbangkan untuk menghilangkan atau mengurangi konsekwensi financial 

atas satu risiko. 2 kemungkinannya adalah risk retention dan/atau risk transfer:  

 

- Risk Retention berkaitan pembiayaan atas konsekwensi risiko dalam organisasi. 

Hal ini bukan tanpa melakukan sesuatu, namun menetapkan pendanaan khusus 

untuk menutupi kerugian akibat risiko.  

- Risk Transfer punya arti memberikan konsekwensi finansial kepada orang lain 

atau organsasi lain, dan hal ini mungkin untuk melakukan melaui satu 

persyaratan dalam perjanjian. Bentuk utama dari risk transfer adalah asuransi: 

dimana risiko ditransfer kepada satu penanggung dengan membayar premi.  

 

 

Dengan demikian asuransi merupakan satu mekanisme transfer risiko. Physical control 

measures biasanya merupakan bagian yang wajib atas pengurusan asuransi. 

Penanggung menekankan satu standard minimum atas physical hazards sebelum 

menerima risiko untuk diasuransikan dan biasanya tidak akan menerima satu risiko 

kecuali bila melakukan physical hazards yang ditegaskan dalam warranties di polis.  

 

Penanggung mencoba untuk melaksanakan pengendalian yang lebih baik dari yang 

minimum dengan menawarkan premium discount kepada tertanggung yang melakukan 
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pengendalian pada standar yang tertinggi. Hal ini bisa mengurangi kerugian ekonomi; 

sedikit klaim artinya akan membayar lebih murah bila penanggung mendapat 

keuntungan yang lebih.  

 

Jelasnya loss prevention yang dilakukan penanggung adalah bermotivasi untuk 

keuntungan namun hal ini ada benarnya dimana penanggung memikirkan efek 

umumnya pada masyarakat. Hasil akhirnya adalah satu pendekatan reward atau 

penalty: Penanggung menawarkan discount bagi good prevention measures dan 

menolak untuk menjamin situasi tertentu yang kurang baik.  

 

 

F1. LOSS PREVENTION  

 

Penanggung sangat membutuhkan risk control dan melaksanakan riset terhadap loss 

prevention. Mereka tidak melakukan ini secara individual, namun melalui the Loss 

Prevention Council (LPC), satu badan yang independent didirikan oleh industri asuransi. 

LPC bekerja sama dengan:  

 

� FIRTO (Fire Insurers’ Research and Testing Organisation) yang melaksanakan 

riset terhadap penyebab kebakaran, kebakaran dan barang – barang yang 

mudah meledak dan alat pemadam kebakaran; 

� The FPA (Fire Protection Association) yang melakukan pengenalan ke public dan 

mengedukasi tentang proteksi kebakaran; 

� Bekerja bersama – sama dengan FOC (Fire Offices Committee) – menghasil 

standards dari konstruksi dan fire protection bagi penanggung fire yang 

diteruskan oleh LPC; 

� Dan the Insurance Technical Bureau yang berhubungan dengan masalah – 

masalah asuransi engineering. 

 

Arson merupakan satu ancaman yang serius dan terus berkembang pada masyarakat 

dan penanggung fire berada di posisi yang rentan terhadap kejahatan ini yang bisa saja 

membuat kebangkrutan atas klaim yang banyak mengeluarkan uang. Sebagaimana 

disadari oleh penanggung dimana mereka punya kewajiban public untuk melakukan apa 

yang dapat mereka lakukan untuk mengurangi atau menghilangkan bahaya arson, maka 

tindakan khusus dilakukan yang berhubungan dengan tugas dari Instansi terkait seperti 

Home Office, untuk menarik perhatian atas masalah ini dan menyediakan tindakan 

pencegahannya. Maka biro berupa Arson Prevention Bereau diluncurkan pada tahun 

1991 merupakan bentukan antara ABI dan organisasi jasa keuangan. Biro ini bergabung 

bersama dengan department pemerintah, dinas kebakaran dan kepolisian, perusahaan 

asuransi, sejumlah besar asosiasi perdagangan, dan pihak – pihak lain yang 

berkepentingan. Biro ini secara khusus memonitor perbuatan arson dan mengatur 

aktifitas dalam publikasi dan edukasi untuk memerangi arson.  
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Para penanggung mendukung NACOSS (National Approval Council for Security Systems), 

satu badan regulator yang independent mengontrol standard dari system security dan 

tempat – tempat monitoring disentralkan yang bekerja dalam kerangka kerja LPC. Biro 

ini menetapkan standar untuk intruder alarms dan memberi pengakuan kepada para 

Installer nya. Installers yang hendak ambil bagian supaya terdaftar sebagai approved 

firms harus bersedia untuk diperiksa oleh para inspector NACOSS. Mereka dapat 

dikeluarkan dari daftar tersebut jika tidak menjaga stardard yang sudah ditetapkan. 

Alarm system yang tidak dipasang oleh perusahaan rujukan dari NACOSS biasanya tidak 

dapat diterima oleh perusahaan asuransi, dimana asuransi theft tidak diberikan dan satu 

discount tidak diperkenankan.  

 

G. ARRANGING THE COVER 

 

Rute umum yang diambil perusahaan / organisasi yang membutuhkan asuransi sudah 

dijelaskan pada bab 1. Generalisasi ini menjadi baik untuk semua jenis asuransi 

property. Bagia usaha atau organisasi yang relatif kecil satu proposal form akan cukup 

untuk mengungkapkan keterangan yang dibutuhkan para underwriter untuk melengkapi 

tugas – tugasnya. Khususnya untuk risiko fire dan theft, proposal form selalu kurang 

cukup untuk mencatat semua keterangan sehingga satu survey akan dilakukan oleh dan 

untuk penanggung.  

 

G1. HAZARDS 

 

Maksud dari survey adalah untuk mencari tahu tentang semua hazards baik fisik 

maupun moral yang ada pada risiko yang hendak diasuransikan. Apakah satu proposal 

form atau survey dibutuhkan, informasi yang diperlukan adalah sama:  

 

� Physical hazards adalah fitur – fitur yang menyangkut konstruksi, okupasi dan 

situasi letak property berada yang mendatangkan dan meningkatkan 

kemungkinan satu kerugian terjadi dari satu risiko atau sesuatu yang 

mempengaruhi kemungkinan terjadinya kerugian. 

� Moral hazard adalah risiko yang terjadi oleh karena faktor manusia. Moral 

hazard timbul dari tingkah lak tertanggung atau karyawan yang mungkin 

meningkatkan kemungkinan kerugian dengan cara tidak jujur atau ceroboh.  

 

Informasi yang dibutuhkan atas physical hazards seperti:  

 

� Perdagangan atau usa; 

� Alamat premises; 

� Jenis premise (contohnya pabrik, gudang, cantor); 

� Penggunaan premises; 

� Konstruksi premises; 

� Informasi tentang pemanasan dan listrik; 
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� Storage dan penggunaan barang – barang yang berbahaya; menarik buat 

pencuri; bahan – bahan yang mudah rusak; 

� Protection dan informasi keamanan menyangkut kebakaran, pencurian atau 

risiko – risiko lain;  

� Adjoining risks dan fungsi/okupasi; 

� Jarak kedekatan dengan sungai, atau laut atau reservoir.  

 

 

Jenis informasi yang berkaitan pada moral hazard adalah:  

 

� Kondisi premises – tidak rapi/semraut, sangat ramai, kotor yang dapat 

menunjukkan pola pikir manajemen;  

� Keterangan tentang sejarah berasuransi sekarang dan waktu sebelumnya; 

� Keterangan tentang kejahatan yang berkaitan pada risiko atas ketidak jujuran;  

� Sikap terhadap usulan – usulan perbaikan risiko 

 

Bila semua informasi sudah diketahui, underwriter dapat memutuskan:  

 

� Apakah untuk menerima risiko atau tidak; 

� Jika diterima, berapa rate premi yang akan ditawarkan; 

� Syarat dan ketentuan apa yang berlakukan pada polis  

 

 

G2. PREMIUM 

 

� Premi fire dan special perils dan theft risks biasanya akan berupa a rate per cent 

yaitu satu jumlah dikalikan untuk setiap misalnya 100 pounds sebagai harga 

pertanggungan.  

� Biasanya, satu polis theft dikenakan dengan satu flat premium.  

� Pada Money policy, premium akan didasarkan pada satu total jumlah dari uang 

yang diangkut selama setahun pertanggungan. Satu estimasi akan diminta 

perhitungkan awalnya dan rate per mille (per 1000 pounds) akan diterapkan. 

Kemudian akan dihitung kembali pada akhir tahun pertanggungan bila angka 

yang aktual sudah diketahui dan dideklarasikan kepada penanggung.  

� Premi untuk polis goods in transit dapat dihitung dengan metode di atas. Untuk 

perusahaan ekspedisi yang mengangkut barang rate per mille dapat diterapkan 

untuk pendapatan setahun perusahaan tersebut. Untuk satu usaha yang 

mengasuransikan barangnya sendiri dengan kendaraannya sendiri rate per cent 

diterapkan kepada setiap barang yang diangkut atau satu flat premium per 

kendaraan akan mencukupi.  

� Polis – polis kaca di perhitungkan rate nya dengan a schedule of rates, dimana 

utamanya memberikan satu premi berdasarkan ukuran kaca yang diasuransikan. 

Tiap potong / bidang dapat diukur dan satu rate dapat diketahui. Loadings akan 
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diterapkan atas premi yang dihasilkan untuk jenis – jenis khusus kaca atau untuk 

situasi khusus.  

 

Dengan paket asuransi yang menjamin sejumlah risiko yang berbeda premi biasanya 

diperhitungkan berdasarkan a single ’accross the board’ rate.  

 

 

G3. SUM INSURED 

 

Calon tertanggung untuk asuransi fire dan perils serta theft risks harus memberikan 

harga pertanggungan. Hal ini penting dimana harga pertanggungan haruslah cukup. Jika 

tidak, setiap pembayaran klaim dapat dikurangi yang menggambarkan tingkat 

underinsurance.  

 

Buildings dan machinery 

Untuk memberikan satu ganti rugi (indemnity) untuk bangunan dan mesin – mesin, 

harga pertanggungan harus memperhatikan usia dan wear and tear dari property yang 

diasuranskikan. Angka yang didapat haruslah cukup pada saat terjadinya kerugian untuk 

perbaikan atau membangun kembali bangunan atau memperbaiki mesin dan isi lainnya 

kepada kondisi sebelum terjadi kerusakan tanpa adanya betterment.  

 

Pertanggungan dengan Reinstatement terjadi dimana harga pertanggungan dan 

pembayaran klaim menggambarkan biaya aktual membangun kembali atau penggantian 

dari mesin dan perlengkapan pada saat penyelesaian pekerjaan tanpa pengurangan atas 

usia dan wear and tear.  

 

Calon tertanggung harus memutuskan dasar mana yang mereka pilih dan menetapkan 

harga pertanggungan sebagaimana mestinya.  

 

Kesulitan untuk calon tertanggung adalah inflasi; bagaimana anda dapat 

memprediksikan inflasi untuk biaya membangun kembali atau mengganti di suatu waktu 

yang akan datang? Untuk memecahkan masalah ini dirumuskan satu skema yang dikenal 

dengan ’DAY ONE’. Calon tertanggung harus mendeklarasikan nilai penggantian atas 

bangunan dan/atau mesin – mesin atas dasar ’day one’ selama periode asuransi dan 

memilih persentase yang sudah dinaikkan (biasanya antara 15% dan 50%) diterapkan 

sebagai declared value untuk menyesuaikan setiap kenaikan pada insurable value 

selama period aktual dari reinstatement.  

 

Jaminan ini mengakibatkan satu kenaikan pada premi. Ada 2 kemungkinan – 

kemungkinannya:  

 

� Non-adjustable basis, bila mana premi normal naik sebesar 15%;  
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� Adjustable basis dimana satu premi awal dikenakan dengan ditambahkan hanya 

7,5% dari premi, tetapi pada saat dimulainya periode berikutnya, satu 

perhitungan yang sama dikenakan atas new declared value dan 50% dari selisih 

akan dikenakan sebagai adjustment premi.  

 

Day one schemes sampai sejauh ini merupaka metode yang sangat populer dalam 

mengatur reinstatement insurances.  

 

Stock 

Tidak ada satu keputusan seperti pada building dan machinery diperlukan untuk sum 

insured pada stock. Karena disana biasanya tidak faktor – faktor wear and tear dan 

depresiasi, nilai stock adalah nilai penggantiannya, dengan menghilangkan setiap unsur 

keuntungan yang ada dalam harga. Kesulitan dengan asuransi stock adalah bahwa harga 

akan selalu berfluktuasi sepanjang periode asuransi. Harga pertanggungan haruslah 

cukup saat terjadinya kerugian, namun tertanggung tidak may membayar premi atas 

satu jumlah yang jarang dicapai.  

 

Adalah mungkin dimana satu usaha yang kecil yang tanpa adanya fluktuasi pada stock 

akan membeli cover dengan non-adjustable sum insured. Akan tetapi usaha dengan 

ukuran saja akan menginginkan pertanggungan atas stocknya dengan dasar adjustable 

basis dimana berusaha untuk menyesuaikan harga yang sebenarnya atas stock 

sepanjang tahun. Hal ini dilakukan biasanya pada stock dengan declaration basis: 

 

� Satu provisional premium dibayarkan pada saat awal pertanggungan, 

berdasarkan 75% dari sum insured; 

� Pada waktu interval yang disepakati (biasanya bulanan) tertanggung 

mendeklarasikan actual value atas stock; 

� Pada akhir tahun pertanggungan, deklarasi ditotalkan dengan mendapatkan rata 

– rata (average) value of stock per bulannya dan rate premi diterapkan atas nilai 

rata – rata yang dihasilkan; 

� Kemungkinan ada satu pengembalian premi atau satu penambahan premi: 

pengembalian premi dibatasi sebesar 25% dari provisional premi yang sudah 

dibayar dan liability penanggung dibatasi pada harga pertanggungan.  

 

Other Clauses 

 

Polis atau spesifikasinya akan menunjukkan beberapa pengaturan dalam asuransi yang 

terdiri dari klausula beraneka yang disepakati antara kedua pihak. Polis property 

umumnya memiliki klausula yang diterapkan sebagai berikut:  

 

� Reinstatement clause menunjukkan syarat – syarat yang actual, termasuk 85% 

average berlaku untuk dasar penentuan harga pertanggungan yang sudah 

didiskusikan sebelumnya; 
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� Stock declaration menunjukkan syarat – syarat yang actual atas arrangement 

yang sudah didiskusikan sebelumnya; 

� Seasonal stock increase menjadi satu arrangement bilamana adanya fluktuasi 

musiman dalam nilai stock dapat diakomodasi tanpa mengubah polis setiap 

tahunnya; 

� Extra costs yang diasuransikan 

- public authorities clause dimana menyetujui untuk membayar setiap 

biaya extra dalam perbaikan atau reinstatement yang ditimbulkan hanya 

yang disebabkan satu undang – undang atau mematuhi peraturan dan 

ketentuan yang dibuat oleh otoritas public; klausula ini menjamin 

contohnya biaya – biaya tambahan yang diperlukan untuk mematuhi 

peraturan bangunan berlaku setelah satu kebakaran.  

- Professional fees clause dimana penanggung menerima liability untuk 

biaya – biaya arsitek, surveyor dan consulting engineers (sesuai dengan 

skala fee yang diberlakukan badan professional) yang dikeluarkan untuk 

melakukan pembangunan kembali atau perbaikan kerusakan.  

- Debris removal clause – setelah satu kerugian yang serius, mungkin perlu 

untuk pembersihan puing – puing dari lokasi sebelum pekerjaan 

perbaikan atau reinstatement dapat dilaksanakan. Dalam keadaan 

normal biaya pembersihan puing sudah termasuk didalam ongkos 

membangun kembali, dan oleh karena itu biaya ini dibayarkan yang bagi 

penanggung merupakan bagian dari klaim. Akan tetapi ada contoh 

dimana removal of debris tidak dijamin dalam polis; sebagai contoh, 

puing yang jatuh kedalam sungai yang berdekatan dan hal ini tidak akan 

penting untuk membersihkannya, maka biaya tersebut tidak dijamin. 

Untuk menjamin biaya tambahan atas pemindahan puing – puing 

tersebut, klausula debris removal clause dibutuhkan.  

 

(adalah penting bagi ketiga klausula terakhir untuk memastikan bahwa sum insured 

cukup tidak hanya untuk property yang dijamin tetapi juga untuk menjamin extra cost 

tersebut. Adalah mungkin untuk mencantumkan biaya – biaya itu dalam polis secara 

terpisah item per item dengan sum insured masing – masing , namun hal ini tidaklah 

lazim).  

 

� Electric clause – sudah didiskusikan sebelumnya;  

� Long term agreement clause merupakan satu kesepakatan, yang ditanda tangani 

antara tertanggung dengan penanggung dimana tertanggung, dengan 

mendapatkan discount dari perhitungan premi, setuju untuk menawarkan 

perpanjangan untuk sejumlah tahun (biasanya tiga atau lima tahun). 

Tertanggung bersedia menawarkan asuransi kepada penanggung dengan syarat 

dan kondisi yang sama untuk setiap tahunnya. Penanggung tidak terikan untuk 

menerima tawaran tersebut. 
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Alternatifnya masih banyak lagi sekarang ini diberlakukan long-term undertaking 

clause yang menghasilkan hal yang sama hanya ketika tertanggung tidak 

menanda tangani satu kesepakatan.  

� Temporary removal clauses sering ditambahkan untuk mengantisipasi fakta 

dimana seringkali bisnis memindahkan propertynya untuk diperbaiki atau 

direnovasi. Jaminan diperluas untuk mengakomodir situasi ini yaitu dipindahkan 

dari lokasi pertanggungan ke tempat lainnya dan selama diangkut dalam wilayah 

Inggris dengan mengacu satu limit yaitu 10% dari sum insured. Perluasan ini 

tidak berlaku untuk kendaraan bermoto atau chassis.  

 

G4. ALTERNATIVE BASES OF INSURANCE 

Full value sum insured basis adalah yang sangat umum tetapi dari waktu ke waktu 

alternative bases untuk satu polis digunakan.  

 

G4A. FIRST LOSS 

Polis First loss atau sum insured (harga pertanggungan) merupakan satu contoh yang 

dapat dicatat. Disini sum insured menunjukkan jumlah maximum kemungkinan hilang. 

Secara sengaja hal ini tidak menunjukkan full value. Keadaan ketikan pengaturan dengan 

cara ini digunakan dan ditemukan pada risiko – risiko besar dimana sulit untuk 

mengalami kerugian total loss. Contohnya, dalam kasus department store yang 

menjamin risiko pencurian, sulit untuk membayangkan toko disapu habis oleh pencuri. 

Itulah kasusnya sehingga polis diatur dengan jaminan hanya jumlah maximum yang 

diperkirakan tertanggung mungkin dicuri. Hal yang sama untuk risiko kebocoran pada 

sprinkler (sprinkler leakage), adalah tidak mungkin membayangkan semua bangunan 

menjadi rusak ketika air yang bocor dari instalasi sprinkler dan dengan demikian polis 

dapat diatur dengan dasar first loss basis.  

 

Bilamana basis ini digunakan, masalah average tidak harus menjadi hilang. Calon 

tertanggung biasanya diminta untuk membuat satu pernyataan atas full value. Jika saat 

terjadinya kerugian actual full value lebih rendah dari full value yang dideklarasikan, 

jumlah pembayaran klaim akan dikurangi secara proporsi.  

 

Sepanjang menyangkut premi, biasanya dikenakan pada rate yang besar untuk 

menutupi konsekwensi dimana sum insured tidak merupakan full value. Pada 

realitasnya para underrwriter akan mengenakan satu premi yang menggambarkan risiko 

sesungguhnya apapun basisnya. Mungkin ada sedikit pengurangan untuk diakui bahwa 

sum insured dibatasi namun oleh karena itu semua underwriter tahu bahwa apa saja 

basisnya, mereka akan bertanggung jawab untuk semua jumlah klaim (subject to sum 

insured limits).  
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G4B. AGREED VALUE 

 

Basis dari asuransi ini sebenarnya bukan berbeda dari basis sum insured normal. Valued 

policies memberikan dimana jika property yang diasuransikan menjadi total loss, maka 

jumlah yang dibayarkan adalah sejumlah sum insured itulah yang disepakati antara 

penanggung dengan tertanggung pada saat polis pengajuan polis. Sebagaimana nilai 

yang disepakati tidaklah perlu bagi tertanggung untuk membuktikan besarnya kerugian, 

sederhananya yang harus dibuktikan adalah kerugian benar – benar terjadi. Tidak ada 

pertimbangan atas setiap depresiasi, atau apresiasi yang mungkin mempengaruhi nilai 

sebenarnya sejak permulaan berlakunya asuransi. Jika terjadi kerugian, jumlah yang 

dibayarkan adalah sum insured.  

 

Sekilas kelihatannya bahwa kesepakatan ini bertentangan dengan prinsip indemnity. 

Akan tetapi, efeknya adalah dimana penanggung setuju atas nilai yang ada pada 

kepentingan tertanggung pada awal penutupan dari pada harus menunggu untuk 

membuktikannya saat terjadi kerugian. Prinsip indemnity tidak dilanggar, sepanjang 

penilaian dilakukan dengan jujur.  

 

Valued policies digunakan untuk barang – barang seperti lukisan, ukiran dan karya seni 

lainnya, atau barang antik dan perhiasan. Nilai atas items seperti ini adalah ditentukan 

oleh opini dan lebih baik untuk menyepakati nilainya sejak awal daripada menghadapi 

dispute saat klaim. Penilaian – penilaian diperlukan dari penilai dan ahli yang punya 

reputasi.  

 

Bila terjadi satu kerugian partial, maka agreed value harus diperhatikan dalam 

memutuskan jumlah yang dibayarkan.  

 

G5. EXCESS AND DEDUCTIBLES 

 

Merupakan praktek normal dalam semua bentuk asuransi bagi tertanggung untuk 

menanggung bagian pertama dari setiap klaim yaitu satu excess atau deductible.  

 

Dalam beberapa bentuk asuransi satu excess dasar adalah wajib dan diharuskan oleh 

penanggung. Tindakan ini mengurangi nilai claim yang kecil dan mungkin lebih penting 

lagi membuat tertanggung bertindak lebih hati ekstra sebab mereka tidak ingin 

membayar excess.  

 

Perils seperti badai, lepasnya air dan banjir umumnya punya satu excess untuk 

mengeliminasi efek atas klaim – klaim kurang pemeliharaan. Asuransi subsidence punya 

satu excess yang besar sebab beberapa penyelesaian hampir tidak dapat dihindari dan 

para penanggung tidak ingin berurusan dengan sesuatu yang tidak dapat dihindari.  
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Semua jenis asuransi dapat memberlakukan satu voluntary excess atau deductible 

sesuai pilihan tertanggung. Hasilnya atas pembagian risiko membuat tertanggung lebih 

hati – hati lagi dan rewardnya bagi mereka adalah potongan atas premi.   

 

 

The end of chapter 5 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


